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Fagansvarlige  

Hvordan skal de fagansvarliges oppgave defineres? 
 
ILOS har åtte fagmiljøer, hver med sin fagansvarlige. Fagansvarlige kan defineres som nivå 
4-ledere i universitetssystemet, hvor rektoratet er nivå 1, fakultetet nivå 2 og instituttet 
nivå 3. I motsetning til lederne på de andre nivåene er det ingen fast praksis rundt hvordan 
fagansvarlige får oppgaven. Noen blir pekt ut av sine fagmiljøer, andre av ledelsen ved 
instituttet. I siste instans er det uansett instituttledelsen som formelt oppnevner 
fagansvarlig. Oppgaven som fagansvarlig går normalt på omgang i fagmiljøene. ILOS har 8 
fagmiljøer og 9 fagansvarlige. Fagmiljøet ENGLABS har i dag to fagansvarlige. Fagmiljøene 
ved ILOS er allmenn litteratur, Engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier 
(ENGLABS), engelsk språk, fransk, italiensk, slavisk/Øst-Europa, spansk og portugisisk, 
samt tysk og nederlandsk.  
 
ILOS setter av totalt 800 timer i semesteret til frikjøp av fagansvarlige. Dette tilsvarer to 
semestres undervisningsplikt for en førstestilling. Disse timene fordeles etter en brøk som 
tar hensyn til størrelsen på fagmiljøet, mer presist antall emner, antall ansatte og antall 
studenter som tar eksamen. I tillegg til denne fordelingsbrøken får alle fagmiljøene en 
basisbevilgning på 25 timer. 

 
Til diskusjon 
I henhold til gjeldende funksjonsbeskrivelse (fra 01.01.19) har den fagansvarlige oppgaver 

innen undervisning, miljøbygging, forskning og utviklingsarbeid, samt kommunikasjon. 

Den gjeldende instruksen har mange punkter og dekker en rekke områder. Styret bes ta 

stilling til et overordnet spørsmål: 

a) Er instruksen riktig dimensjonert for stillingen som fagansvarlig? 

https://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/styret/moter/2018/vedlegg-230418/ny-funksjonsbeskrivelse-fagansvarlige-vedtatt_230418.pdf
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Dersom styret mener det er for mange oppgaver, stilles spørsmålet: 

b) Hvilke oppgaver er essensielle for den fagansvarlige? 

c) Hvilke oppgaver kan utelates fra beskrivelsen? Hvem skal i så fall overta 

oppgavene? 

 

Videre er det en rekke konkrete spørsmål som må avklares. Blant annet bør minimum 

følgende drøftes: 

1. Arbeidsfordeling mellom fagansvarlige og studiekonsulenten  
Fagansvarlig har ikke personalansvar, samtidig som det er essensielt å legge arbeidsplikt-

regnskapene til grunn når nytt semester planlegges. Studiekonsulenten har oversikten over 

arbeidspliktregnskapet (APR). Hvordan skal dette ansvarsforholdet være? Kan fag-

ansvarlig ta ansvar for undervisningsplanleggingen uten innsikt i APR?  

Videre står det i gjeldende instruks at fagansvarlig har ansvar for at emner roterer på BA 

og MA. Hvordan løses dette? 

2. Er fagansvarlig en kontaktperson som skal være bindeleddet mellom 
alle sider av aktiviteten i fagmiljøet og ledelsen, eller kun mellom 
undervisningsdelen og ledelsen?  

Mens fagansvarlig har en tydelig oppgave i forbindelse med undervisningsplanleggingen, 

er det mer uklart hvilken rolle fagansvarlig har med tanke på forskning og faglig utvikling. 

Er det et ønske at fagansvarlig skal være et mellomledd mellom forskerne og ledelsen og 

være oppdatert på pågående forskning og eventuelle prosjektsøknader? 

3. Oppfølging av vikarer og nyansatte 
Skal fagansvarlig ha ansvaret for å ta imot nye kollegaer, gjennomføringsstipendiater og 

postdoktorer og følge dem opp i arbeidssituasjonen?  

4. Arbeidsmiljøet 
Hvilket ansvar påhviler fagansvarlig dersom det oppstår konflikter eller andre vanskelige 

situasjoner i arbeidsmiljøet? Skal den fagansvarlige forsøke å løse problemene, eller skal de 

meldes oppover i systemet? 

5. Være bindeledd mellom fagmiljøet og ledelsen 
Hvordan bør kommunikasjonen mellom fagansvarlige og ledelsen foregå? Skal det legges 

opp til jevnlige møter, eller skal arbeidet være basert på skriftlig kommunikasjon. Hvor 

ofte bør fagansvarlig og instituttleder snakke sammen? Skal fagansvarlig involveres i 

utlysninger og tilsettelsessaker? 

6. En bestemmende institusjon 
Dersom fagmiljøene ikke klarer å enes i saker, hvordan skal det løses? Skal fagmiljøene 

votere, eller skal fagansvarlig gis myndighet til å skjære gjennom?  
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7. Hvor lang periode? 
Hvor lenge skal fagansvarlig ha stillingen? Det er i dag ulik praksis. Noen sitter i to år, 

andre i ett. Oppgaven rullerer i fagmiljøene. 

 

Til slutt bes styret reflektere over følgende spørsmål: 

d) Hva skal være fagansvarliges rolle ved instituttet? 

 

 

 

 


