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Stillingsplan 2017-2020 

Bakgrunn 

Alle stillingene i IMVs gjeldende stillingsplan har blitt tilsatt eller er under tilsetting, og det er derfor 

behov for en ny plan. Stillingsplanen omfatter kun nye, faste vitenskapelige stillinger. Det utarbeides 

en egen plan for administrasjonen. 

Prosess 

Instituttstyret ble i møtet 1. februar 2016 orientert om behovet for en ny stillingsplan.  

Den 4. februar ble saken tatt opp som diskusjonssak i instituttstyret, der spørsmålene om 

datagrunnlag og tidsplan ble lagt frem for styret og diskutert.  

I perioden 25. april – 2. mai ble alle ansatte invitert til å melde inn emneord via nettskjema. De 

innsamlede emneordene ble deretter sortert og gruppert, og det ble utarbeidet nettverksgrafer som 

viser koblinger mellom felter og personer for å synliggjøre hvordan ansatte og fagområder er knyttet 

sammen ved instituttet. De innsamlede emneordene og nettverksgrafene viser kompleksiteten i faget 

og mangfoldet i koblingene mellom både enkeltpersoner og fagområder ved instituttet.  

Styret diskuterte og ga råd til instituttledelsen i sitt møte 13. juni 2016 om hvordan det innsamlede 

materialet kunne brukes i det videre arbeidet med stillingsplanen. 

Arbeidet med ny stillingsplan ble presentert for alle ansatte på allmøte 22. august, og i perioden 8. -30. 

september ble alle ansatte invitert til å komme med forslag til nye, faste stillinger. Det ble bedt om at 

innspillene måtte svare på HFs krav til begrunnelse for nye stillinger og forholde seg til det større 

politiske landskapet.  

Følgende premisser ble lagt for innspillene:  

 Alle ansatte kan foreslå nye stillinger, alene eller i gruppe 
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 Man kan sende inn så mange forslag man vil 
 Det er ingen begrensninger på fagretning og stillingstype 
 Alle forslagene skal begrunnes, maks 1 A4-side per stilling 
 Innspill kan skrives på norsk eller engelsk 
 Alle innspillene vil legges åpent på nettsidene og være med i den videre diskusjonen 

Det kom i alt inn seks forslag til stillinger som sammen med instituttledelsens forslag til stillinger ble 

lagt frem for instituttstyret til diskusjon den 10. oktober 2016.  

På bakgrunn av forslagene som kom inn og instituttstyrets diskusjon, utarbeidet instituttledelsen et 

utkast til stillingsplan som ble sendt på høring til alle ansatte ved IMV i perioden 24. – 31. oktober 

2016. Det kom inn to høringsuttalelser som det har blitt tatt hensyn til i utarbeidelsen av det endelige 

forslaget som presenteres for styret. 

Den 3. november ble utkastet til stillingsplan drøftet med tjenestemannsorganisasjonene, og den 4. 

november godkjent av organisasjonene. De hadde noen spørsmål, men hadde ingen merknader som 

krever endringer i planen.  

Styret behandlet forslag til stillingsplan i møte den 14. november 2016. Styret ba om en presisering av 

innretningen på stillingen «Music, Ethics and Society, samt noen mindre språklige justeringer. Styret 

vedtok at endelig vedtak om stillingsplanen for 2017-2020 behandles på sirkulasjon.  

 

Vedtaksforslag: 

Instituttstyret vedtar den fremlagte stillingsplanen for 2017-2020. Stillingsplanen oversendes 

dekanatet for endelig godkjenning.  

 

 

Alexander Refsum Jensenius 

instituttleder      Målfrid Hoaas 

       administrativ leder 

 

 

Vedlegg: 

 Utkast til stillingsplan for IMV 2017-2020 
 Innkomne forslag om stillinger til fristen 30. september 2016 
 Innkomne høringsuttalelser til fristen 31. oktober 2016 
 Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 
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Stillingsplan 2017-2021 

1. Introduksjon 
Alle stillingene i IMVs gjeldende stillingsplan har blitt tilsatt eller er under tilsetting, og det er 
derfor behov for en ny plan. Arbeidet med ny stillingsplan ble påbegynt våren 2016. Stillings-
planen har vært behandlet i styret som orienteringssak 1. februar, - og diskusjonssak 4. april, 13. 
juni og 10. oktober og de ansatte har blitt involvert både gjennom arbeidet med å definere emne-
ord samt gjennom å komme med konkrete forslag til stillinger (frist 30. september). Utkast til ny 
stillingsplan blir sendt ut på høring til alle ansatte 24. oktober.  

Stillingsplanen inneholder kun forslag om nye fastvitenskapelige stillinger.  

Økonomisk handlingsrom 
Den økonomiske situasjonen til IMV er relativt god, og i langtidsbudsjettet er det lagt opp til å til-
sette i én ny, fast stilling hvert år fremover. Dette fordrer at budsjettrammene ikke endrer seg 
vesentlig og at vi får tilslag på et nytt eksternt forskningsprosjekt (NFR/EU) årlig i perioden. Vi 
mener dette er et realistisk anslag med tanke på tidligere uttelling og den store 
søknadsaktiviteten om dagen. 

Det er ingen aldersavganger i perioden 2017-2020, men vi har avganger som til sammen utgjør 
5,5 stillinger i perioden 2021-2023. Hvis budsjettprognosene endrer seg, vil disse avgangene 
hjelpe med å korrigere et evt. underskudd i langtidsbudsjettet. 

Med dette handlingsrommet som utgangspunkt, har vi valgt å dimensjonere stillingsplanen med 
tanke på tilsetting i minst fem nye stillinger i perioden, samt noen flere hvis det blir rom for det. 
Ved å spre tilsettingene over flere år, vil vi ha god anledning til å justere tilsettingstakten av-
hengig av det økonomiske handlingsrommet, samt prioritere med utgangspunkt i de endringer i 
staben som nytilsettingene medfører. 

Mål ved rekruttering 
I IMVs strategiplan for 2011-2020 er de overordnede målene uttrykt på følgende måte: 

Innen 2020 skal instituttet styrke sin posisjon som forskningsmiljø i en in-
ternasjonal kontekst. I løpet av samme periode skal IMV framstå som det 
mest attraktive lærestedet i musikkvitenskap i Norden og som en aktiv og 
tydelig leverandør av kunnskaper og kompetanse til miljøer i musikkfeltet 
og andre relevante samfunnsaktører. Dette skal skje ved at den samlede 
disponeringen av ressurser fremmer forskning, undervisning og formidling 
av høy kvalitet og relevans. 

Blant de viktigste grepene for å nå disse målene er at det ved rekruttering legges økt vekt på in-
ternasjonalisering, tverrfaglighet, og forsknings- og utdanningskvalitet. Disse grepene skal 
forenes med et mål om å bedre kjønnsbalansen i alle stillingskategorier. 

I tillegg kommer det større politiske landskapet vi må forholde oss til: 

 UiOs tverrfaglige satsninger: UiO:Livsvitenskap, UiO:Energi, UiO:Norden 

 Store samfunnsutfordringer, slik de er oppsummert i sentrale politiske dokumenter som 
Langtidsplanen for forskning og EUs Horisont 2020 

 Et politisk ønske om at de humanistiske fagene også må bidra til nasjonal omstilling og 
innovasjon, slik det etterspørres i blant annet Humanioraevalueringen og Humanio-
rameldingen 

http://www.hf.uio.no/imv/om/tilsettingssaker/stillingsplan-revidert/stillingsplan-imv-2016-2020.pdf
http://www.hf.uio.no/imv/om/dok/2011/planer/strategisk-plan-2011-2020.pdf
http://www.uio.no/forskning/livsvitenskap/
http://www.uioenergi.uio.no/
http://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-7-20142015/id2005541/?ch=1&q=
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges
http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Evaluering_av_humanistisk_forskning_i_Norge/1254011399850
https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/artikler/humaniora/id2466135/
https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/artikler/humaniora/id2466135/
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Det forventes nå i større grad at vi forholder oss til slike tematiske satsninger og politiske førin-
ger. Dette gir seg også utslag i at mer midler i sektoren flyttes over til resultatbaserte indikatorer 
og konkurranseutsatte arenaer.  

Kriterier for seleksjon av stillinger 
IMVs foregående stillingsplan (som ble revidert i flere omganger) fokuserte primært på analyser 
av kvantifiserbare data for de siste fem år.  Ettersom både det interne og eksterne landskapet 
har endret seg kraftig de siste årene, ser vi det som lite formålstjenlig å basere den nye stillings-
planen på historiske data. Det er nå viktigere å vurdere faglig potensial og mulighet for opp-
følging av de ulike strategiske planene vi må forholde oss til. Når det er sagt, er det fremdeles de 
samme kriteriene som gjelder for prioritering av fremtidige ansettelser: 

1. Forskningsstyrke og -kvalitet 

2. Undervisnings- og veiledningsbehov 

3. Samfunnsbehov 

De følgende seksjonene vil gi en vurdering av nå-situasjonen, før de konkrete stillingsforslagene 
presenteres og diskuteres. 

 

2. Analyse av nå-situasjonen 

Antall ansatte 
Per 1. januar 2017 vil instituttet ha 49 tilsatte, fordelt på 41 årsverk, slik oppsummert i Tabell 1. 
De fastvitenskapelige stillingene er delt inn i to kategorier: førstestillinger (med forskning og 
undervisning) og undervisningsstillinger.  

 
Stillingskategori Tilsatte Årsverk 

Teknisk-administrative 8 7,5 

Førstestillinger: professor, førsteamanuensis, amanuensis (faste) 17 16,2 

Undervisning: universitets- og førstelektor, førsteamanuensis1 (fas-
te) 

7 4,5 

Forskere, postdoktorer og stipendiater (midlertidige) 13 12 

Lektor II/Professor II (midlertidige) 4 0,8 

Sum 49 41 

Tabell 1. Oversikt over IMVs ansatte per 1. januar 2017 

Fagdimensjonering 
Det er mange måter å gruppere instituttets ansatte på. For å få en oversikt over hvordan de ulike 
fagmiljøene er representert per i dag, har vi laget nettverksgrafer basert på emneord som hver 
enkelt forsker selv meldte inn (se vedlegg). Disse figurene er naturlig nok en forenkling av en 
kompleks virkelighet, men gir allikevel en pekepinn på hvordan ulike fagområder er 
representert ved instituttet. 

                                                 

1 Ansatte i lektorstilinger som fullfører doktorgrad kan søke opprykk til førstelektor eller 

førsteamanuensis. Det er den ansatte som selv vurderer om han/hun søker opprykk til førstelektor eller 

førsteamanuensis. Undervisningsplikten for lektorer med opprykk til førsteamanuensis forblir som i 

lektorstillingen. 

http://www.hf.uio.no/imv/om/tilsettingssaker/stillingsplan-revidert/stillingsplan-imv-2016-2020.pdf
http://www.hf.uio.no/imv/om/organisasjon/styret/moter/2016/6-2016/index.html
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Avganger 
Det er som nevnt ingen avganger innen perioden for stillingsplanen, men det vil være flere 
avganger rett utenfor planen (i alfabetisk rekkefølge): Eriksen, Godøy, Halmrast, Henriksen, 
Riisnæs og Wikshåland.  

Med utgangspunkt i IMVs fire gjeldende fagområder, vil de gjenværende fastvitenskapelig 
ansatte fordele seg som følger: 

 Musikkhistorie: Guldbrandsen, Nielsen, Nyansatt (3 årsverk) 

 Populærmusikkstudier: Brøvig-Hanssen, Danielsen, Devine, Hawkins, Weisethaunet (5 
årsverk) 

 Kognitiv musikkvitenskap: Aksnes, Jensenius, Nyansatt (delt Psykologi), Nyansatt (delt 
Informatikk) (3 årsverk) 

 Musikklab: Baur, Christophersen, Dybsand, Skatrud, Watne, Zeiner-Henriksen (4 
årsverk) 

HF ønsker robuste fagmiljøer, bestående av minst fire fastvitenskapelig ansatte. Det var også 
denne "sperregrensen" som ble brukt i forrige faglige prioriteringsrunde. Med dette som 
utgangspunkt kan det argumenteres for at det er behov for å styrke musikkhistorie og kognitiv 
musikkvitenskap med en person hver for å sikre ønsket robusthet i fremtiden. 

Vurdering av forskningsstyrke og -kvalitet 
HF har et uttalt mål om å styrke allerede sterke forskningsmiljøer, og dette har også blitt gjort 
ved IMV gjennom tilsettinger i to faste stillinger i populærmusikkstudier, samt to delte stillinger 
i kognitiv musikkvitenskap de siste årene. 

Ettersom ansattgruppen er i såpass stor endring, har vi har valgt å ikke gjøre en dyptgående 
kvantitativ analyse av historiske forskningsdata i denne stillingsplanen. Dette skyldes også at 
bildet har endret seg lite siden analysen som ble gjort i forbindelse med forrige stillingsplan. Det 
er fremdeles de to miljøene populærmusikkstudier og kognitiv musikkvitenskap som hevder seg 
sterkest internasjonalt, med mange publikasjoner i ledende kanaler og eksterne prosjektinntek-
ter. Det er positivt å registrere at oppfølgingsplanene fra forrige prosess for faglige 
prioriteringer har bidratt til å styrke musikkhistoriefeltet de siste årene, og det forventes en 
ytterligere forbedring i publikasjonsnivå og prosjektinngang her. 

Med tanke på å nå de høye forskningskravene som forventes i årene fremover, og ikke minst 
styrke evnen til omstilling, ser vi at det ved fremtidige tilsettinger kan være strategisk lurt å 
tenke mer på tvers av eksisterende faggrenser enn vi har gjort tidligere. Dette kan gjøres 
gjennom musikktverrfaglige tilsettinger, altså stillinger som i større grad åpner for andre 
kombinasjoner av teori, genre og metode enn det som har vært vanlig. Det kan også gjøres 
gjennom et større fokus på eksplisitt interdisiplinære stillinger som også knytter seg tettere til 
miljøer utenfor IMV. Et slikt grep vil antagelig også ha positive ringvirkninger på 
undervisningssiden, og knytte instituttet tettere til universitetet i hele sin bredde. 

Vurdering av undervisnings- og veiledningsbehov 
Timeregnskapet viser at instituttets ansatte har et akkumulert overskudd på cirka 2000 timer 
totalt. Dette er på ingen måte dramatisk, og det arbeides med konkrete oppfølgingsplaner for å 
sikre at vi kommer i enda bedre balanse. 

Det er ikke planlagt store endringer i emneporteføljen i overskuelig fremtid og med de pågående 
nyansettelsene ser vi at det vil være en god balanse mellom undervisningsbehov og undervis-
ningskapasitet fra 2017. 

http://www.hf.uio.no/imv/om/tilsettingssaker/stillingsplan-revidert/stillingsplan-imv-2016-2020.pdf
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Ettersom undervisningen skal være forskningsbasert, vil den langsiktige studieporteføljen pri-
mært utvikle seg i tråd med forskningen. Vi ser imidlertid at det er to strategisk viktige undervis-
ningsbehov som ikke fullt ut kan løses med den nåværende og fremtidige gruppen 
fastvitenskapelig ansatte: utøvende og studioproduksjon. 

De utøvende emnene er i en særstilling ettersom de i stor grad undervises av timelærere på små 
kontrakter. Det er vanskelig å se for seg en annen løsning for instrumentalundervisningen, selv 
om omleggingen til mer ensemble- og samspillsundervisning i den nye bachelorgraden har 
åpnet for at noen enkeltlærere kan få større undervisningsoppgaver enn de rene 
instrumentalspesialistene. Instituttets eneste fastvitenskaplig ansatte innen utøving vil gå av rett 
utenfor stillingsplanens utløp, så det vil være viktig å rekruttere en ny person som kan håndtere 
utøvendefeltet i hele sin bredde også i fremtiden. For å styrke kontakten mellom de praktiske og 
teoretiske disiplinene vil det her være aktuelt å rekruttere en førsteamanuensis med både 
kunstnerisk og vitenskapelig kompetanse: en person som både er aktiv utøver og forsker, og 
som har vitenskapelig doktorgrad. Denne kombinasjonen har blitt mer vanlig de siste årene, 
både i Norge og internasjonalt, så det er mulig å sikre et tilfredsstillende antall søkere til en slik 
stilling. 

Selv med en nytilsetting innen studioproduksjon (50 % universitetslektor) i forrige periode, vil 
det fortsatt være et stort undervisningsbehov i musikkproduksjonsfagene. Som for de utøvende 
fagene, ser vi at det er viktig å koble også dette feltet tettere på den vitenskapelige aktiviteten. 
Her vil det også være aktuelt å lyse ut en førsteamanuensisstilling med krav om vitenskapelig 
doktorgrad samt utøvende musikkproduksjonskompetanse. Denne kombinasjonen har blitt mer 
vanlig de siste årene, særlig innenfor området som kalles "Art of Record Production", så også her 
vil det være mulig å få til en reell konkurranse om en ny stilling. 

Når det gjelder fremtidig veiledningsbehov er det naturlig å tenke seg at dette vil følge forsker-
nes aktivitet. Det viktigste grepet vi kan ta for å sikre bedre veiledningskvalitet er å styrke den 
generelle veilederkompetansen og utvikle nye veiledningsformer (f.eks. gruppeveiledning). Det 
må forventes at forskerne skal fortsette å veilede bredt, og det bør jobbes aktivt for at 
studentene involveres i pågående forskningsprosjekter og forskergrupper. 

Nasjonal arbeidsdeling 
NIFUs publiseringsrapport «Evaluation of Research in the Humanities in Norway: Statistics and 
Analyses» fra 2016 viser at IMV har den største musikkfaglige forskningsproduksjonen i Norge. 
IMV er også den musikkfaglige institusjonen som har den klart størst andelen eksterne 
forskningsmidler. Det er med andre ord ingen tvil om at IMV står i en særstilling når det gjelder 
musikkvitenskapelig forskning, og er det eneste miljøet med en tydelig internasjonal forsknings-
profil. 

Innenfor utdanning er det verdt å peke på rapporten «Musikkvitenskapelige utdannings-
programmer i Norge og Norden» som ble utarbeidet til Nasjonalt fagråd for musikk i 2013. 
Denne konkluderer med at det kun er fem institusjoner som tilbyr musikkvitenskapelig ut-
danning på programnivå i Norge.  Av disse er det kun UiO og NTNU som tilbyr mu-
sikkvitenskapelig utdanning på alle nivåer, og her har IMV det klart største studenttallet.  

På utdanningssiden konkurrerer IMV imidlertid også med andre typer musikkutdanninger, in-
kludert utøvende, pedagogiske og terapeutiske. Det er viktig å ta hensyn til denne konkurranse-
situasjonen, men det er minst like viktig at vi bidrar til å sikre en god dimensjonering innenfor 
de ulike musikkfagene i Norge. En fordel her er at IMV har relativt lite faglig overlapp med andre 
institusjoner. For våre eksisterende miljøer kan vi nevne følgende overlapp:   

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2398609
http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv/musikkvitenskapelige-utdanningsprogrammer-i-norge-og-norden.html
http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv/musikkvitenskapelige-utdanningsprogrammer-i-norge-og-norden.html
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 Musikkhistorie: de fleste andre institusjonene som tilbyr musikkutdanninger har mu-
sikkhistorikere ansatt, men ingen av de andre miljøene har imidlertid en kritisk masse 
som ved IMV. 

 Populærmusikkstudier: selv om det har dukket opp mange studieprogrammer med po-
pulærmusikalsk innretning, slik som ved Westerdals og UiA, er det få institusjoner som 
har en vitenskapelig profil på dette feltet. 

 Kognitiv musikkvitenskap: det er få andre institusjoner som dekker dette feltet i særlig 
grad. Det er noen berøringspunkter mot musikkteknologmiljøet ved NTNU, men dette er 
mer spisset mot en utøvende tilnærming i både forskning og utdanning.  

IMV har deltatt i (og ledet) flere av de musikkfaglige SAK-prosessene de siste årene (samarbeid, 
arbeidsdeling og konsentrasjon). Som del av SAK-prosessen med Norges musikkhøgskole (NMH) 
ble det enighet om at IMV ikke skal satse på musikkpedagogikk og musikkterapi, da disse er godt 
dekket ved NMH. SAK-prosessen på musikkteknologifeltet har ledet til en søknad om en delt 
mastergrad i "Music, Cognition, Technology" mellom UiO og NTNU, som kan utnytte de to miljø-
enes spisskompetanser. 

Alt i alt er det fra et nasjonalt perspektiv fruktbart å fortsette å konsolidere og løfte IMVs 
forskningsmiljøer ytterligere, samt tilby tilhørende forskningsbasert undervisning og veiledning. 

3. Innspill til stillinger 
I det følgende vil de ulike stillingsforslagene som har kommet inn bli presentert.  

Innspill fra forrige stillingsplan 
Fire stillinger nådde ikke opp på prioritert plass i forrige stillingsplan, men ble nevnt eksplisitt 
for senere vurdering:  

 Musikk i Norden (ikke genre- eller metodebestemt) 
 Musikk og medier 
 Studioproduksjon (vitenskapelig) 
 Utøving (vitenskapelig) 

Innspill fra de ansatte 
Alle ansatte ble invitert til å komme med innspill til stillingsplanen, med frist 30. september. Inn-
spillene ligger vedlagt:  

 Contemporary Musical Thought and Scholarship 
 Music Information Retrieval 
 Musikkhistorie 
 Musikkproduksjon 
 Nordisk musikk 
 Popular Music and Contemporary Media 

Innspill fra instituttledelsen 
Med utgangspunkt i et ønske om å kunne jobbe strategisk mot de tre UiO-satsningene, foreslo 
ledelsen interdisiplinære stillinger rettet mot hver av satsningene, altså: 

 Interdisiplinær musikkvitenskap rettet mot UiO:Norden  

 Interdisiplinær musikkvitenskap rettet mot UiO:Livsvitenskap 

 Interdisiplinær musikkvitenskap rettet mot UiO:Energi  

 

http://www.hf.uio.no/imv/om/organisasjon/styret/moter/2016/6-2016/index.html
http://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/
http://www.uio.no/forskning/livsvitenskap/
http://www.uioenergi.uio.no/
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4. Forslag til nye stillinger 
De endelige forslagene til stillinger i stillingsplanen er satt opp med utgangspunkt i de innkomne 
forslagene samt diskusjoner i ledergruppen og i styret. Et sentralt element i diskusjonene har 
vært ønsket om å opprettholde og øke IMVs gode utvikling når det gjelder forskningsproduksjon 
og prosjektinngang. Fra et forskningsstrategisk perspektiv vurderes det som sentralt å fortsette 
å rekruttere forskere på et høyt internasjonalt nivå. Vi ser at de relativt åpne utlysningene vi har 
hatt de siste årene har sikret et stort tilfang av svært dyktige kandidater. Alle nye stillinger bør 
derfor fortsatt lyses ut relativt bredt. 

Alle instituttets fagmiljøer har blitt styrket med nye, fagspesifikke stillinger de siste årene. For å 
sikre både intern og ekstern tverrfaglighet foreslår vi i denne stillingsplanen å primært lyse ut 
tematisk rettede stillinger, uten begrensninger på genre og metode. Det foreslås at alle stillin-
gene rekrutteres som 100 % førsteamanuensis, for å sikre en god balanse mellom forskning og 
utdanning i staben. 

Music and Contemporary Media 
Denne stillingen er tenkt rettet inn mot musikkbruk i dagens medievirkelighet: strømmetjenes-
ter, internett, mobiltelefoner, musikkvideo, dataspill, virtual reality, m.m. Både lydlige og 
audiovisuelle perspektiver, teorier og metoder vil være inkludert. Selv om stillingen er 
vitenskapelig, kan det åpnes for å rekruttere personer med tilleggskompetanse i produksjon 
innenfor ett eller flere av mediene. En slik stilling vil være strategisk viktig for å følge opp den 
gode forskningsproduksjonen som allerede er på feltet ved IMV (Sky & Scene, m.m.), og den vil 
også kunne kobles på mange andre fagmiljøer ved HF avhengig av hvem som tilsettes. Det vil 
ikke legges inn begrensninger på genre eller metode.  

Music in the Nordic Regions 
Denne stillingen er tenkt for å rekruttere personer som arbeider med nordisk musikk (i Norden 
eller utenfor) og/eller andre typer musikk i Norden. Stillingen vil være strategisk rettet mot 
kjernespørsmål i UiO:Norden, blant annet nordisk identitet og tilhørighet, Norden i verden og 
verden i Norden. Stillingen vil kunne åpne for koblingspunkter mot mange andre miljøer, særlig 
ved HF og SV. Det vil ikke legges inn begrensninger på genre eller metode.  

Music and Human Life 
Denne stillingen er tenkt rettet inn mot UiO:Livsvitenskap, og er valgt avgrenset til den humane 
siden av satsningen. For å kunne treffe riktig i forhold til satsningen ser vi at det er aktuelt å lyse 
ut med åpning for minst to forskjellige perspektiver: (1) musikk i medisin/helse, (2) helse/medi-
sin i musikk. Førstnevnte vil primært dekke musikkognitive problemstillinger, hvor vi allerede 
har noe pågående forskningssamarbeid gjennom fourMs-gruppen. Det er viktig å presisere at en 
slik tilnærming ikke vil være klinisk rettet, den skal altså ikke gå inn i musikkterapidomenet. 
Den andre mulige retningen vil favne historiske og/eller kulturelle perspektiver knyttet til 
hvordan helse/medisin har vært behandlet, og kan bli behandlet, i og gjennom musikk. Det vil 
ikke legges inn begrensninger på genre eller metode.  

Music Production 
Denne stillingen er tenkt rettet inn mot området som gjerne kalles «Art of Record Production». 
Målet er å rekruttere en person med både vitenskapelig og kunstnerisk kompetanse, altså en 
person som har erfaring som profesjonell musikkprodusent, men som også har doktorgrad og en 
betydelig vitenskapelig forskningsproduksjon. Stillingen vil være strategisk viktig for å styrke 
koblingen mellom de utøvende/praktiske undervisningsfagene og pågående forskning ved 
instituttet. Det vil ikke legges inn begrensninger på genre.  

http://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/
http://www.uio.no/forskning/livsvitenskap/
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Music, Sound and Big Data 
Denne stillingen er tenkt rettet inn mot den stadig økende graden av data (tenkt i vid forstand) 
som omgir oss. Vi tenker å lyse ut bredt, med mulighet for å rekruttere fra minst to forskjellige 
fagtradisjoner: (1) bruk av lyd/musikk som verktøy for å håndtere store datamengder (sonifise-
ring), (2) musikkinformasjonssøk i store datamengder. Førstnevnte perspektiv vil åpne for kob-
linger mot de store datamengdene som finnes i både UiO:Livsvitenskap og UiO:Energi, men vil 
også kunne ha flere spennende estetiske koblingspunkter. Den andre retningen vil være mer 
informatikkpreget, og vil kunne være strategisk viktig for å jobbe mer aktivt med musikksøk i 
store databaser, slik som i samlingene til Nasjonalbiblioteket, NRK, m.m., gjerne i samarbeid med 
andre UiO-miljøer. Det vil ikke legges inn begrensninger på genre.  

Music Performance 
Denne stillingen er tenkt rettet inn mot musikkutøving (instrumental eller sang). Målet er å 
rekruttere en person med kompetanse som aktiv utøver, men også med vitenskapelig produk-
sjon. Stillingen vil være strategisk viktig for å styrke koblingen mellom de utøvende/praktiske 
undervisningsfagene og pågående forskning ved instituttet. Det vil ikke legges inn begrensninger 
på genre.  

Music, Ethics and Society 
Denne stillingen er tenkt rettet inn mot musikkens samfunnsoppbyggende rolle, både for indivi-
der, for grupper og for hele befolkninger. Målet er å rekruttere en person som arbeider i 
grenselandet mellom musikkvitenskap, filosofi, psykologi og sosiologi. Stillingen vil være rettet 
inn mot utfordringene i stadig mer komplekse, multikulturelle, teknologiske, post-humanistiske 
samfunn, og vil kunne kobles opp mot både UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden. Det vil ikke legges 
inn begrensninger på genre, men metoden er begrenset av å skulle kunne håndtere samfunns-
relevante problemstillinger. 

Rangering av stillingene 
Vi foreslår følgende rangering av stillingene:  
 

1. Music and Contemporary Media 
2. Music in the Nordic Regions 
3. Music and Human Life 
4. Music Production 
5. Music, Sound and Big Data 
6. Music Performance 

7. Music, Ethics and Society 
 

Tilsettingstakten vil være avhengig av budsjettsituasjonen. Stillingsplanen bør revideres årlig. 

http://www.uio.no/forskning/livsvitenskap/
http://www.uioenergi.uio.no/


Innspill til stillingsplan 
 

Førsteamanuensis i musikkproduksjon 
 
Til ny stillingsplan foreslår vi herved en førsteamanuensis i musikkproduksjon.  
 
Undervisning/veiledning 
Behovet for undervisning innen musikkproduksjon har økt de siste årene med et 
voksende antall studenter som velger produksjon fremfor mer tradisjonelle 
komponering- og arrangeringsvarianter tidlig i studiet. Dette medfører en større 
studentgruppe som kan velge musikkproduksjonsemner også senere i studiet, så 
alt i alt er behovet for undervisning økende. Undervisningen deles nå mellom tre 
ansatte der én har spesialorientering mot produksjon mens de to andre også 
underviser innen mange andre felt. Førstnevnte har allerede passert 60 så på litt 
lengre sikt vil behovet for undervisere være enda mer prekært. 
Det er også en god del masterstudenter som velger produksjonsrelaterte temaer 
for sine oppgaver.  Stort sett dekkes dette greit med den veiledningskapasiteten 
vi har nå, men det er ikke umulig at det også her på sikt vil merkes en økning. 
 
Forskning 
Musikkproduksjon er et forholdsvis nytt forskningsfelt. Ansatte ved Institutt for 
musikkvitenskap har fra starten vært aktive pådrivere, med deltagelse og 
arrangering av ARP-konferansen (2014), samt bidrag i ulike tidsskrifter. Det er 
også tilrettelagt for forskning i vårt studio og vårt mikserom. I dag er mye av den 
forskningen som gjøres på instituttet innenfor dette feltet av mer teoretisk og 
analytisk art. Forskning som bringer sammen praksis og teori innen musikk-
produksjon vil være viktig for å utvikle feltet videre og tilføre undervisningen 
nyttig kunnskap.  
 
Ragnhild Brøvig-Hansen 
Anne Danielsen 
Kyle Devine 
Per Ole Hagen 
Stan Hawkins 
Sverre Erik Henriksen 
Hans T. Zeiner-Henriksen 



Innspill til ny stillingsplan 
 

Vi vil argumentere for utlysning av en ny førstestilling i norsk musikkhistorie for 

perioden 2017–2021. I tillegg foreslår vi at det lyses ut to PhD-stipendier i norsk 

musikkhistorie i samme periode. Dette ser vi flere argumenter for. 

Musikkhistorie er et felt hvor det om ikke alt for lenge vil bli avgang, av en person 

som dekker viktige deler av kjernerepertoaret. En slik utskifting innen et felt følger 

ikke, og bør heller ikke følge pr. automatikk. Men som det største musikk-

vitenskapelige instituttet i Norden (for så vidt også et av de største i Europa) bør IMV 

opprettholde og styrke sin forskningsmessig kompetanse innen det som gjerne 

betegnes som det klassisk-romantiske kjernerepertoaret.  

IMV dekker foreløpig tidlig musikk (innenfor det som internasjonalt betegnes som 

Early Modern) ganske bra. Operafeltet er også godt dekket, over et bredt spekter 

tidsmessig, fra barokk til nyeste tid. Den nyere og nyeste kunstmusikken er likeså 

godt dekket. En slik ny stilling bør derfor innbefatte et område som ingen institutter 

utenfor Norge vil føle et særskilt ansvar for, nemlig norsk musikkhistorie fra tidlig 

1800-tall og inn i det 20. århundre. Den norske kunstmusikken tar nettopp form innen 

denne perioden, og er et område der IMV har hatt sterke forsknings- og 

undervisningstradisjoner, men der det nesten ikke lenger satses på forskning blant de 

vitenskapelig ansatte. Så vidt vi har oversikt over, foreligger det et bredt potensial 

blant aktuelle søkere til en slik stilling. 

Også undervisningsmessig trenger IMV en styrking av ressursene for å kunne dekke 

emner innen dette feltet, både hva angår forelesninger og veiledning.  

En utlysning innen musikkhistorie med vekt på norsk og nordisk 

kunstmusikktradisjon vil også knytte an strategisk til den pågående satsningen på det 

nordiske ved Universitetet sentralt.  

Vi finner det viktig å understreke at den faglige profilen på kompetanse innen denne 

sektoren, bør romme nyskapende teoretiske og metodologiske perspektiver på feltet. 

Dette omfatter nye perspektiver både på verk- og stilhistorie, kulturhistorie, analyse 

og performance studies. Sentralt står tverrfaglige og tverrfakultære forsknings-

satsninger innen norsk og europeisk, vestlig og global kunstmusikkhistorie i 

brytninger med andre musikalske sjangrer, med andre kunstarter, og med bredere 

studier innenfor kultur, migrasjon og identitet samt medier og teknologi. 

Internasjonalt foregår det en betydelig fornyelse innen musikkhistoriefaget langs ulike 

dimensjoner, og dette bør avspeiles i utlysningsteksten (uten at vi vil gå inn i 

formuleringen av dette aspektet her og nå). Vi vil her bare nøye oss med å påpeke at 

det bør kreves analytisk kompetanse innen verkstudier og framføringsforskning, såvel 

som kompetanse innen det som også på norsk har blitt hetende Cultural studies, og 

som før i tiden gjerne ble beskrevet som Kulturgeschichte. Publikasjoner på 

internasjonalt nivå og erfaring med prosjektledelse, internasjonale forskningprosjekter 

og -søknader vil være sentrale krav.  

De to PhD-stipendiene har som siktemål å styrke og sikre en rekruttering innen feltet 

norsk musikkhistorie. Denne rekrutteringen har i de senere år nesten ligget nede, og 

trenger å tas opp igjen. Vi ser at det i de senere år har vært uteksaminert en rekke 

dyktige MA-kandidater på feltet i norsk sammenheng. I tillegg finnes det en rekke 

gode, potensielle søkere i det nordiske området samt internasjonalt. PhD-stipendiene 

kan lyses ut i tilknytning til den foreslåtte førstestillingen eller uavhengig av denne.  

Om det skulle være ønskelig, kan vi gjerne bygge dette forslaget mer ut i detalj. 

 

Professor Erling E. Guldbrandsen Professor Ståle Wikshåland 



To the Board of the Department of Musicology: 
Proposal for a New Position in Contemporary Musical Thought & Scholarship 
From Kyle Devine and Nanette Nielsen 
 
In response to the recent call for innspill til stillingsplanen, we propose a permanent hire in 
Contemporary Musical Thought & Scholarship.  
 
The position will be open with regard to musical style, time period, geographic region, and 
methodology. Although the successful candidate will possess expertise in a particular 
musical tradition or traditions, we are primarily interested in scholars who are pursuing new 
theoretical directions and empirical approaches in music studies. This means thinking 
beyond traditional distinctions between, for example, popular music and art music, context 
and text, culture and nature, subject and object, humanism and science, as well as between 
qualitative and quantitative methodologies. It involves embracing new conceptual and 
political challenges in studies of sound and music, and adjacent areas such as media and 
communications, technology and science, gender and ethnicity, disability and ability, 
environment and zoopolitics, culture and biology, theory and practice. The successful 
candidate will address a combination of such challenges in a way that is motivated by an 
earnest concern for what the future of multidisciplinary music studies might be in the 
twenty-first century. Candidates with expertise in musical topics (including broader sound- 
and dance-related topics) outside the Global North are especially encouraged to apply, 
although applicants with research programs addressing musics of Europe and the 
Anglophone world will be given full consideration. 
 
The purpose of this position is to bolster IMV’s role as an internationally excellent and 
forward-thinking hub of music scholarship, and to continue to propel our research and 
teaching profiles forward in the twenty-first century. Such a position resonates with the 
teaching and research ambitions specified in the current IMV stillingsplan, which 
emphasizes the strengths inherent in capturing current societal engagement through 
forward-thinking multidisciplinarity. Additionally, the candidate for this position will have 
some vision for connecting IMV with the strategic initiatives of UiO:Life Science, especially 
that of “Ethics and Society,” by meeting “the considerable social challenges [associated] 
with a multidisciplinary approach that includes social science subjects and the humanities” 
and by contributing “to an evidence-based, ethically reflective social dialogue on real 
opportunities and new choices arising from the life sciences.” Further afield, such a position 
is also aligned with the research mandates of the ERC and the Horizon 2020 program, as 
well as the changing shape of the musical field itself. Solidly situated in current and future 
musical thought, the position will help IMV to reflect a significant range of social, 
institutional, and musical realities, and it will ensure that the students emerging from our 
degree programs will be curious, confident, and capable musicologists that can understand 
and influence these realities, whether they are going on to other university degrees, 
performance careers, research paths, or jobs in the creative industries, cultural policy, and 
media. 



Associate Professor in Popular Music and Contemporary Media 
 
We want to argue for a position that addresses new and burgeoning research in the field of popular 

music. 

There is now a need for an interdisciplinary post that involves the rapidly changing role of media in 

society, as well as the emergence of forms of production, distribution, expression and consumption 

that reflect on the creative, political, and cultural processes behind music in the twenty-first century. 

There is a need for a new post that offers teaching, supervision, and research in areas that are 

relevant to new generations of musicological students, focusing on music, media and audiovisuality 

in ways that pick up on technological and digital transformations especially in relation to trends 

inherent in social media, streaming, games, film/series, and music video. 

Stan, Ragnhild B-H, Kyle, Hans T, Anne 

 
 



Til	  instituttstyret	  ved	  IMV	  (30.09.16)	  
	  
FRAMLEGG	  OM	  NY	  STILLING	  INNAN	  NORDISK	  MUSIKK	  
frå	  Hallgjerd	  Aksnes,	  Bjørn	  Morten	  Christophersen,	  Åshild	  Watne,	  Asbjørn	  Eriksen,	  Øyvin	  
Dybsand,	  Astrid	  Kvalbein	  
	  
Vi	  viser	  til	  invitasjon	  frå	  instituttleiar	  08.09.16	  og	  vil	  spele	  inn	  eit	  ønske	  til	  revidert	  
stillingsplan	  om	  ei	  stilling	  ved	  IMV	  i	  musikkhistorie	  relatert	  til	  satsingsområdet	  UiO	  i	  Norden.	  	  
http://www.hf.uio.no/forskning/uio-‐norden/forskning/index.html	  
	  
Vi	  ser	  føre	  oss	  ein	  høgt	  kompetent	  forskar	  som	  kan	  	  

• studere	  nordisk	  musikk	  og	  musikkliv	  i	  ein	  breiare	  kontekst,	  i	  kontakt	  med	  den	  
internasjonale	  forskingsfronten.	  

• setje	  nærstudium	  og	  analyse	  av	  musikk	  inn	  i	  breiare	  historiske	  og	  
kulturelle/kulturpolitiske	  samanhengar.	  	  

• utarbeide	  større,	  gjerne	  tverrfaglege,	  forskingsprosjekt	  om	  ”det	  nordiske”	  i	  musikk	  
og	  andre	  kunst-‐	  og	  kulturuttrykk	  (litteratur,	  bildekunst,	  media	  etc.).	  	  

• utvikle	  undervisning	  og	  ulike	  samarbeidsprosjekt	  der	  tema	  blir	  tatt	  opp	  på	  tvers	  av	  
”nasjonale	  skolar”	  og	  musikalske	  sjangrar	  (t.	  d.	  ”den	  nordiske	  tonen”,	  nasjonalisme	  i	  
musikk,	  det	  moderne,	  musikk	  og	  mediekultur	  etc.)	  	  

	  
Bakgrunnen	  for	  framlegget	  er	  at	  vi	  ser	  ei	  interesse	  for	  Norden	  i	  fleire	  internasjonale	  
forskarmiljø	  samtidig	  som	  mange	  særdrag	  ved	  norsk	  og	  nordisk	  musikkliv	  berre	  delvis	  er	  
utforska.	  Særleg	  gjeld	  dette	  forholdet	  mellom	  musikk	  og	  politikk,	  både	  i	  samband	  med	  
historiske	  omdreiingspunkt	  som	  den	  andre	  verdskrigen,	  og	  spørsmål	  om	  på	  kva	  måtar	  
kulturpolitiske	  modellar	  har	  lagt	  grunnlag	  for	  at	  det	  nordiske	  musikklivet	  står	  relativt	  sterkt	  
internasjonalt	  i	  dag,	  det	  vere	  seg	  via	  stjerneprodusentar	  innan	  populærmusikk,	  turnerande	  
jazzmusikarar	  eller	  samtidsmusikkfestivalen	  Ultima.	  Innan	  kulturpolitisk	  forsking	  ser	  det	  ut	  til	  
å	  vere	  behov	  for	  prosjekt	  som	  kan	  sjå	  større	  linjer	  på	  tvers	  av	  landegrensene	  i	  Norden,	  og	  
om	  musikk	  (jf.	  Nordisk	  kulturpolitisk	  tidsskrift,	  publikasjonar	  frå	  Telemarksforsking	  etc.).	  
	  
Som	  eit	  døme	  på	  internasjonal	  interesse	  for	  Norden	  innan	  musikkhistorie,	  kan	  vi	  vise	  til	  at	  
professor	  Michael	  Custodis	  (Universitetet	  i	  Mainz)	  har	  tatt	  initiativ	  til	  prosjektet	  '”Nordic	  
Music“.	  Resistance,	  Persecution,	  Collaboration,	  and	  Reintegration	  in	  Norway’s	  Music	  Life	  
(1930-‐60)	  –	  A	  Systematical	  Reconstruction'	  i	  samarbeid	  med	  senter	  for	  Griegforskning	  i	  
Bergen,	  ved	  Arnulf	  Mattes.	  Søknader	  om	  støtte	  er	  sendt	  Noregs	  Forskingsråd	  og	  Deutsche	  
Forschungsgemeinschaft,	  og	  studentutvekslingsavtalar,	  føredragsseriar	  og	  tverrfaglege	  
ekspertutval	  med	  representantar	  frå	  norske	  og	  tyske	  institusjonar	  er	  alt	  sett	  i	  gang.	  	  	  
	  
Sentrale	  internasjonale	  forskarar	  som	  Tomi	  Mäkelä	  (Berlin)	  og	  Daniel	  Grimley	  (Oxford)	  har	  
også	  tatt	  initativ	  til	  konferansar	  som	  ”Public	  History	  und	  Vermarktung.	  Methodologie,	  
Ideologie	  und	  gesellschaftliche	  Orientierung	  der	  Musikwissenschaft	  in	  (und	  zu)	  Nordeuropa	  
nach	  1945”	  http://www.gfm2016.uni-‐mainz.de/files/2015/08/Details-‐Mittwoch-‐14.-‐
September-‐2016-‐Wednesday-‐14-‐september-‐2016.pdf	  og	  ”Music	  and	  the	  Nordic	  
Breakthrough”	  https://nordicbreakthrough.wordpress.com/conference-‐programme/	  
	  
Om	  institutt	  for	  musikkvitskap	  ved	  universitetet	  i	  Oslo	  skal	  kunne	  vere	  med	  på	  å	  utforme	  nye	  
forskingsprosjekt	  og	  aktualisert	  undervisning	  om	  det	  spesifikke	  ved	  nordisk	  musikk(liv),	  -‐	  
historisk	  og	  samtidig	  -‐	  trengs	  etter	  vårt	  syn	  ei	  styrking	  av	  kompetansen	  på	  førsteamanuensis-‐
/professornivå,	  i	  tillegg	  til	  dei	  to	  Ph.	  D.-‐stillingane	  som	  alt	  er	  oppretta	  innan	  satsingsområdet	  
UiO	  Norden.	  



Innspill til stillingsplanen: Styrking av kompetanse innen feltet Music Information Retrieval, 
MIR, ved IMV 
 
Det har innen internasjonale musikk- og informatikkforskningsmiljøer i løpet av de seneste 
par tiår foregått en omfattende utvikling av metoder for innholdsbasert ('content based') søk 
og informasjonsuthenting ('information retrieval') innen store samlinger av musikk, både som 
lydfiler og som ulike symbolformater (fortrinnsvis notebaserte samlinger), samt tilhørende 
dokumenter (såkalt 'metadata'), under samlebenevnelsen Music Information Retrieval, eller 
MIR. Dessverre har det vært lite innsats i Norge innen MIR-feltet, noe som vi opplagt bør 
gjøre noe med, ettersom framtidig musikkforskning og ulike arkiv- og samlingsvirksomhet vil 
komme til å lide under en mangel på kompetanse innen MIR-feltet.  

MIR-feltet angår ikke bare utvikling av søkeverktøy, men vel så mye grunnlagsproblemer 
i musikalsk analyse, og da i særdeleshet hva angår analyse basert på klingende musikk med 
fokus på lydegenskaper, framføringer, interpretasjon, ekspressivitet og affektivt innhold i 
musikken, så vel som i tilhørende multimediamateriale som musikkvideoer, musikkteater, 
dans, filmmusikk og dataspillmusikk. 

Det som trengs her er en stilling som førsteamanuensis/professor, samt en postdoktor og 
en eller flere stipendiatstillinger som kan utvikle kompetanse innen MIR-feltet. Dette kan 
gjerne være i samarbeid med institusjoner som Nasjonalbiblioteket, NRK, og andre samlinger, 
og gjerne som delte stillinger med andre institutter, f.eks. institutt for informatikk og institutt 
for medier og kommunikasjon. Slik forskning kan også ha potensiale for innovasjon og 
etablering av ny virksomhet innen ulike områder av kulturlivet. 
 
 



Subject: Re: [ansatte] Høring Stillingsplan 2017-2021
From: Arnulf Christian Mattes <a.c.mattes@imv.uio.no>
Date: 25. okt. 2016 11:27
To: Alexander Refsum Jensenius <a.r.jensenius@imv.uio.no>

Hei Alexander,

jeg har én kommentar til følgende argument:

Musikkhistorie: de fleste andre institusjonene som tilbyr musikkutdanninger har 
musikkhistorikere ansatt, men ingen av de andre miljøene har imidlertid en kritisk 
masse som ved IMV. I Bergen bygges det opp et miljø rundt klassisk norsk 
musikkhistorie, som kan være et argument for ikke å bygge opp tilsvarende ved IMV.

Det er hyggelig å høre at det går rykter om at det bygges opp et miljø rundt ‘klassisk 
norsk musikkhistorie’ i Bergen. Det tar jeg som et personlig kompliment;-)
Det er Senter for Griegforskning, som nå egentlig bare består av meg, som står bak 
dette ‘miljøet'. Situasjonen der er akkurat like uavklart som den var: Universitetet 
har så langt ikke forpliktet seg til noe
som helst i den retningen, og det er ingen planer for permanent videreføring etter 
2019, når finansieringen av Griegsenteret går ut. Griegkademiet har heller ingen 
konkrete planer om å bygge ut musikkvitenskap med en musikkhistoriestilling, tvert 
imot, det er stillingsstopp, og de får ikke en gang erstattet komposisjonsstillingen 
sin med en ny. I tillegg er det med det nye kunstfakultetet lagt strategiske føringer 
i retning ‘artistic research’, som av erfaring er ensbetydende med nedbygging av den 
såkalte ’teoretiske’ eller ‘historiske’ musikkvitenskap.
Jeg er selvfølgelig optimistisk, har sendt inn alle mulige søknader til NFR, nasjonalt 
kunstnerisk prosjektprogram, nasjonal biblioteksutvikling etc., bygger internasjonale 
nettverk og forsøker generelt å utvide Griegsenteret med en så bred og tverrfaglig 
profil som mulig innenfor de gitte statutter. Det er derfor også misvisende å kalle 
det for ‘klassisk norsk musikkhistorie’. Høres veldig snevert ut med slike merkelapper 
og tilsvarer i hvert fall ikke med hva som skal bygges opp i Bergen. 
Det er nettopp motsatt mål: å se på lokal musikkhistorie som en del av den globale 
musikkhistorien og vice versa. Dessuten er det ikke forskning på den (‘borgerlige’?, 
'finkulturelle'?) ‘klassiske musikken’ isolert fra andre sjangere og 
forskningstradisjoner (antroplogiske, sosiologiske, intermediale) som er målet, men 
nettopp en bred, tverrfaglig tilnærming til forholdet mellom musikkuttrykk og mellom 
musikk og samfunn i det 19. og 20. århundre innenfor alle sjangre og overordnet 
nasjonale, institusjonelle og kulturelle distinksjoner. 

Med vennlig hilsen,

Arnulf

24. okt. 2016 kl. 10.18 skrev Alexander Refsum Jensenius <a.r.jensenius@imv.uio.no>:
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Re: [ansatte] Høring Stillingsplan 2017-2021

1 of 1 25. okt. 2016 12:05



Subject: Bemerkning til stillingsplanen
From: Asbjørn Øfsthus Eriksen <a.o.eriksen@imv.uio.no>
Date: 31. okt. 2016 14:51
To: Alexander Refsum Jensenius <a.r.jensenius@imv.uio.no>

Hei Alexander

I avsnittet om nasjonal arbeidsdeling i stillingsplanen står det følgende (s. 4): «I 
Bergen bygges det opp et miljø rundt klassisk norsk musikkhistorie, som kan være et 
argument for ikke å bygge opp tilsvarende ved IMV.» Jeg forstår ikke hvilket «miljø» 
det her siktes til: Etter hva jeg vet, har ikke Grieg-akademiet planer om noen slik 
satsing på norsk musikkhistorie, og dersom man tenker på Senter for Griegforskning ved 
UiB, er det viktig å huske på at senteret bare har én ansatt, og at dette er en 
åremålsstilling. Dessuten  konsentrerer senteret seg først og fremst om å forske på 
nettopp Grieg.

Jeg mener derfor at det absolutt er et stort behov for å få en ny stilling i 
musikkhistorie, og gjerne med hovedfokus på norsk musikk. Som det påpekes i 
stillingsplanen, vil antallet ansatte med musikkhistore som hovedfelt fort reduseres 
til tre etter 2021 (Guldbrandsen, Nielsen, nyansatt fra i høst). Vi bør derfor øke 
antall stillinger i denne kategorien med minst en for å få et såkalt robust fagmiljø 
innen feltet.

Hilsen Asbjørn

Bemerkning til stillingsplanen
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Drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene om stillingsplan 

IMV 2017-2021 
 

Tilstede: Asta Helgadottir (Parat), administrativ leder Målfrid Hoaas, instituttleder Alexander Refsum 

Jensenius og personalkonsulent Karoline Farbrot (referent) 

Tid/sted: torsdag 3. november 2016 kl 11.00 i IMVs lokaler 

 

Instituttleder redegjorde for hovedlinjer i planen og for hvordan ansatte har blitt involvert i arbeidet 

med ny stillingsplan. Stillingsplanen inneholder totalt syv forslag til nye stillinger. IMV har valgt å 

foreslå tematiske stillinger i ny stillingsplan fremfor disiplinære stillinger. Ansatte har fått anledning 

til å sende inn skriftlige innspill i flere omganger: ved å foreslå emneord, ved å komme med konkrete 

forslag til stillinger og ved å få forslaget til ny stillingsplan på høring. IMV har mottatt seks innspill til 

stillinger og to høringsinnspill. Forslaget til ny stillingsplan skal behandles i instituttstyret 14. 

november, før det sendes til dekanatet for godkjenning. 

Parat er generelt positive til forslaget til ny stillingsplan, blant annet stillingsplanens fremtidsfokus og 

at den er rettet mot UiOs satsinger. Parat synes imidlertid at stillingsplanen kan virke noe ambisiøs 

for en ny instituttleder. IMV orienterte om at kommende instituttleder har vært med i prosessen og 

at det er avtalt at ny stillingsplan skal ferdigstilles i løpet av året. 

Parat ønsket å forsikre seg om at stillingen «Music and Human Life» ikke griper inn i andre norske 

utdanningsinstitusjoners domener. IMV forsikret om at stillingen ikke er ment å være klinisk rettet 

mot musikkterapi. Dette er også presisert i stillingsplanen. 

Parat ønsket en redegjørelse for hvordan instituttet planlegger å redusere overskuddet på 2000 

timer i timeregnskapet. Instituttet har avtalt avspasering og nedtrapping med dem det gjelder. 

Instituttet har videre fått en økning i antall faste vitenskapelig ansatte uten at 

undervisningsporteføljen har økt tilsvarende. Parat ønsket også en redegjørelse for belastningen på 

administrativt ansatte som følge av flere faste vitenskapelige stillinger. IMV fortalte at instituttet økte 

staben med én stilling i 2015. Instituttet dekker også 50 % av ny stilling på IT. 
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