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Innledning  
Årsplanen viser hvilke mål instituttet prioriterer i 2006. Instituttets løpende oppgaver omtales ikke 
her. Grunnlaget for prioriteringene i planen er instituttets strategiske plan 2005-2009, vedtatt i  
instituttstyret 12.12.05.  
 
I årsplanen for 2006 har instituttledelsen et særlig fokus på arbeidet med å bedre instituttets økonomi, 
både ved å øke antall kandidater på masternivå, ved å øke publiseringen i tellende kanaler og ved å 
arbeide videre for at UiO får tildelt midler fra departementet for kostnadskrevende fag i hht gjeldende 
multiplikasjonsfaktor. Instituttet vil i 2006 også videreutvikle arbeidet med  instituttets faglige profil 
med tanke på å synliggjøre  virksomheten i forhold til andre undervisnings- og forskingsinstitusjoner 
på musikkfeltet, samt kultur- og samfunnsliv i sin alminnelighet. 
 
 
PRIMÆRVIRKSOMHETEN 
Forskning 
 
Hovedmål i strategisk plan: IMV skal styrke sin stilling som forskningsinstitusjon, nasjonalt og 
internasjonalt 
 
Operasjonelt mål: IMV skal øke sin publisering, spesielt med sikte på mer internasjonal publisering 
og økt deltagelse i internasjonale forskernettverk 
 
 
Mål F1 Hjelpe flere forskere, forskergrupper og fagmiljøer til å nå høyt internasjonalt nivå 
 
Tiltak F1.1 Utlyse forskningsmidler og fordele disse etter forskningsproduksjon og kvalitet 
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett: Eget 
Frist:   Vårsemesteret 
 
Tiltak F1.2 Legge til rette for bruk av småforskmidler i hht fakultetets priorietering 
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett: Ut fra tildeling fra fakultetet//produksjon 
Frist:  2006 
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Tiltak F1.3 Stimulere til økt publisering i høyt renommerte publiseringskanaler som gir uttelling 
Ansvar: Instituttleder/forskningskonsulent 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  Kontinuerlig 
 
Tiltak F1.4 Stimulere til etablering av forskergrupper/iverksette tiltak for å aktivisere forskere med 

lav produksjon. Reaktivisere instituttseminar hvor forskerne presenterer forskning for 
hverandre/ved IMV 

Ansvar: Forskningsleder/forskningskonsulent 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  Kontinuerlig   
 
Tiltak F1.5 Foreta jevnlig evaluering av instituttets forskning og forskningsrelaterte aktiviteter 
Ansvar: Forskningsleder/forskningskonsulent 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  Kontinuerlig 
 
Tiltak F1.6 Ta initiativ til å få utarbeidet en egen strategisk plan for Norsk folkemusikksamling 
Ansvar: Instituttleder i samarbeid med NFS 
Budsjett: Fastlønn 
Frist: I løpet av 2006 
 
 
Mål F2 Drive mer offensiv rekruttering 
IMV vil føre en aktiv og strategisk rekrutteringspolitikk som går ut på å rekruttere forskere av høyt 
nasjonalt og internasjonalt nivå til ledige stillinger. Spesielt vil det være nødvendig å styrke områder 
hvor instituttet pr. i dag har en betydelig faglig underdekning både hva angår forskningsvirksomheten 
og undervisnings- og veiledningsressurser. Spesielt gjelder dette området populærmusikkforskning, 
men også fagområder som musikkantropologi og musikkpedagogikk. 
 
Tiltak F2.1 Lyse ut ledig professorstilling 
Ansvar: Instituttleder/Instituttstyret 
Budsjett: Eget 
Frist:  Vårsemesteret 2006 
 
Tiltak F2.2 Arbeide for å kunne lyse ut to professor II-stillinger med sikte på å knytte til oss 

forskere av internasjonal spisskompetanse 
Ansvar: Instituttleder/Instituttstyret 
Budsjett: Eget 
Frist:  I løpet av året 
 
Tiltak F2.3 Benytte gjesteforelesere på høyt internasjonalt nivå inntil professor II blir ansatt 
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett: Eget 
Frist:  I løpet av året 
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Tiltak F2.4 Søke likestillingsmidler med sikte på å øke kompetansen hos kvinnelig ansatte  
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  I hht utlysingsfrister 
 
 
Mål F3 Skaffe til veie mer driftsmidler til forskning 
 
IMV vil legge til rette for bedre rammevilkår for forskningen gjennom å: 
•  arbeide for økt ekstern forskningsfinansiering fra nasjonale og internasjonale kilder 
•  være aktiv i søknadsprosesser for tildeling av strategiske midler fra eget fakultet og universitet  
 
Tilak F3.1 Bruke småforskmidler for bl.a. å  forbedre gode søknader til NFR innen 

hovedsøknadsfristen  
Ansvar: Forskningskonsulent i samarbeid med prosjektledere 
Budsjett: Fastlønn + småforskmidler 
Frist: Juni 2006 
 
Tiltak F3.2 Følge opp strategiprosjektene ”Estetisk fortolkning” og  ”Vår tids lydrom” med sikte 

på søknader om ekstern finansiering  
Ansvar: Erling Guldbrandsen og Hans Weisethaunet 
Budsjett: Fastlønn + strategimidler 
Frist:  Kontinuerlig 
 
 
Mål F4 Sikre mer sammenhengende tid til forskning 
 
Tiltak F4. 1  Fokusere på skjerming av forskningstiden (i perioder) for vitenskapelig ansatte i nær 

dialog med instituttledelsen.  
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett: Fastlønn og prosjektfinansiering 
Frist:  Løpende 
 
Tiltak F4. 2   Bedre oppfølging av forskningsplikt 
Ansvar: Forskningsleder 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  Kontinuerlig 
 
 
Mål F5 Vinne styrke gjennom samarbeid 
 
Tiltak F5.1 Arbeide aktivt i Nasjonalt fagråd for utøvende musikkutdanning og musikkvitenskap 

(NRUM) bl.a. for bedre rapporteringssystemer for kunstnerisk og utøvende 
forskningsarbeid. Spesielt: synliggjøre musikkvitenskapens plass i dette fagrådet 

Ansvar: Instituttleder 
Budsjett Fastlønn 
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Frist:  Kontinuerlig 
 
Tiltak F5.2 Ta initiativ til opprettelse av forskergrupper for å aktivisere  forskere med liten 

vitenskapelig produksjon  
Ansvar: Forskningsleder 
Budsjett: Fastlønn 
Frist: Kontinuerlig 
 
Tiltak F5.3 Fortsette samarbeidet med The International Society for Systematic and Comparative 

Musicology (ISSCM) om konferanser og publikasjoner og om et felles europeisk 
masterstudium i musikk-kognisjon, bl.a. med sommerskole 2006, se 
http://www.ipem.ugent.be/2006ISSSM/ 

Ansvar: Rolf Inge Godøy i samarbeid med representanter for universitetene i Jyväskylä, 
Hamburg, Köln, Gent og Genova. 

Budsjett: EU-finansiering 
Frist: Perioden 2003-2007 
 
Tiltak F5.4 Fortsette arbeidet innen EU/COST-aksjon 287 ConGAS (Controlled Gestural Audio 

Systems) med fokus på gestikk og musikk 
Ansvar: Rolf Inge Godøy i samarbeid med Jan Tro, NTNU 
Budsjett: EU-finansiering 
Frist: Perioden 2003-2007 
 
Tiltak F5.5 Fortsette arbeidet innen Contemporary Music, Media and Mediation (CMMM) 

http://www.jyu.fi/musica/cmmm/ 
Ansvar: Stan Hawkins i samarbeid med Dep. of Music, University of Jyväskylä  
Budsjett: Finske myndigheter 
Frist: Fram til 2009 
 
Tiltak F5.6 Fortsette det bilaterale forskningssamarbeidet med Music Technology Area, Schulich 

School of Music, McGill University, Montreal. Formalisere en utvekslingsavtale, i 
første rekke for musikkteknologistudenter 

Ansvar: Rolf Inge Godøy og Alexander Refsum Jensenius 
Budsjett: Bilaterale midler fra NFR 
Frist: 2006 
 
Tiltak F5.7 Videreutvikle nyetablert nettverk for populærmusikkforskning 
Ansvar: Anne Danielsen 
Kostnad Midler tverrfaglige tiltak HF 
Frist: 2006 
 
Tiltak F5.8 Gjennomføre seminar i prosjektgruppen ”John Cage, Open Form, a Paradigm for the 

Arts”. 
Ansvar: Mia Göran 
Kostnad: Midler tverrfaglige tiltak HF 
Frist: Høst 2006 
 



 5 

Mål F6 Styrke forskerutdanningen 
IMV vil styrke sin posisjon som forskerutdanningsinstitusjon ved å utdanne flere 
doktorgradskandidater og derved bidra til å sikre spisskompetanse til universitets- og 
høyskolesektoren og samfunnet ellers.  
 
 
Tiltak F6.1 Følge opp fakultetets nye handlingsplan for forskerutdanningen 
Ansvar: Phd-leder i samarbeid med forskningsleder 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  Kontinuerlig 
 
Tiltak F6. 2 Spesiell oppfølging (seminar) for kvinnelige kandidater som ønsker å søke dr. stipend 
Ansvar: Forskningsleder/forskningskonsulent 
Budsjett: Midler fra sentral pott likestillingstiltak 
Frist: Vår 2006 
 
 
Mål F7 Skape større rom for faglig nyutvikling 
 
Tiltak F7.1  Drive aktiv identifisering, støtte og synliggjøring av nye prosjekter og prosjektideer av 

høy faglig kvalitet. 
Ansvar: Forskningsleder/forskningskonsulent 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  Kontinuerlig 
 
 
Utdanning 
Hovedmål i strategisk plan: IMV skal utdanne kandidater med fagkompetanse på høyt europeisk 
nivå som gir et godt grunnlag for arbeidslivet og videre faglig fordypning. 
 
Operasjonelt mål: Arbeidsgivere og læresteder i inn- og utland skal anerkjenne faglig 
kompetanse og vitnemål fra IMV og studieprogrammet i musikkvitenskap som dokumentasjon på 
et nivå som kjennetegner de beste humanistiske fakulteter i Europa. 
 
 
Mål U1 Sette læringsutbytte og kandidatenes kompetanse i sentrum 
For å sette læringsutbytte og kandidatenes kompetanse i sentrum vil IMV klargjøre kunnskaps- og 
kompetansemålene for sine studietilbud og sikre at de styrer valget av undervisnings- og 
vurderingsformer.  
 
Tiltak U1.1 Gjennomgå emneporteføljen med sikte på å vurdere forkunnskapskrav,  kunnskaps- og 

kompetansemål for studietilbudene. Sikre en bedre musikkvitenskapelig basis i alle 
emnene 

Ansvar: Undervisningsleder/emneansvarlige/program 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  2006 
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Tiltak U1.2 Ferdigstille lydstudio i hht plan  
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett: Instituttet har søkt midler fra UiO for  tungt vitenskapelig utstyr med sikte på å gjøre 

studio operasjonelt og med en profesjonell standard 
Frist:  I løpet av 2006  
 
Tiltak U1.3 Arbeide for å skaffe studentene bedre oppbevaringsmuligheter for instrumenter 
Ansvar: Adm. leder 
Budsjett Fastlønn 
Frist:  I løpet av 2006 
 
Tiltak U1.4 Lyse ut reisemidler til hovedfagsstudenter, samarbeide med Program for 

musikkvitenskap om retningslinjer etc. 
Ansvar: Adm. leder 
Budsjett: Eget 
Frist: 2006 
 
 
Mål U2 Videreføre arbeidet for et bedre læringsmiljø 
Sikre tett oppfølging av studentene gjennom personlig veiledning og undervisning i mindre grupper. 
IMV har muligens kommet lengre i dette arbeidet enn mange andre fagmiljøer ved UiO 
 
Tiltak U2.1 Fortsette prosessen mot  en klarere ansvarsfordeling/oppfølging av masterstudenter 

mht. veiledning  
Ansvar: Undervisningsleder/studiekonsulent 
Budsjett: Fastlønn 
Frist: Vår 2006 
 
Tiltak U2.2 Gjennomgå emneporteføljen med sikte på samsvar med fakultetets normer for 

undervisning og vurdering. 
Ansvar: Undervisningsleder/studiekonsulent 
Budsjett: Fastlønn 
Frist: Vår 2006 
 
Tiltak U2. 3 Samarbeide med Program for musikkvitenskap om markering av ferdige 

masterstudenter 
Ansvar: Adm. leder 
Budsjett: Eget 
Frist: Juni og desember 2006 
 
Tiltak U2. 4 Avholde kontaktmøter med studentrepresentantene i hht plan 
Ansvar: Adm. leder 
Budsjett: Fastlønn 
Frist  2006 
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Tiltak U2. 5 Arrangere seminar for studentene med tanke på HMS-tiltak 
Ansar: Adm. leder i samarbeid med programkonsulent 
Budsjett Eget budsjett gjesteforelesere 
Frist 2006  
 
 
Mål U3 Gi forskningsbasert utdanning 
For å tilby forskningsbasert utdanning vil IMV 
•  gi studentene kunnskap om og forståelse av vitenskapelige tenkemåter, gjennom nærkontakt med 
aktive forskere i undervisningen 
 
Tiltak U3.1 Stimulere flere studenter til å gjennomføre utdanningen på masternivå. 
Ansvar: Instituttledelsen i samarbeid med vit. ansatte 
Budsjett: Fastlønn 
Frist  Kontinuerlig 
 
Tiltak U3.2 Oppmuntre forsinkede hovedfags- og masterstudenter til å inngå veiledningskontrakt 

og følge aktivt opp med sikte på ferdigstilling. 
Ansvar: Undervisningsleder/studiekonsulent 
Budsjett Fastlønn 
Frist: 2006 
 
 
Mål U4 Gjøre internasjonal eksponering til en integrert del av studiene 
 
Tiltak U4.1 Inngå avtaler om studentutveksling med læresteder med høyt faglig nivå, også i ikke-

europeiske land 
Ansvar: Instituttledelsen i samarbeid med Program for musikkvitenskap 
Budsjett: Fastlønn 
Frist: Vår 2006 
 
Tiltak U4. 2 Utvikle nye emner som vil ha spesiell relevans for internasjonale studenter/gjøre IMV 

mer attraktivt som et internasjonalt lærested 
Ansvar: Instituttledelsen i samarbeid med Program for musikkvitenskap 
Budsjett: Fastlønn 
Frist: Høst 2006 
 
Tilak U4.3 Ferdigstille oversettelse av engelskspråklige emner, publisere disse og gjøre dem kjent 

for samarbeidspartnere. 
Ansvar Undervisningsleder og studiekonsulent 
Budsjett Eget. Midler fra SIS og fakultetet 
Frist Våren 2006 
 
Tiltak U4.4 Utvikle emnet ”Scandinavian Music” med sikte på studenter fra andre fag som ønsker 

en innføring i emnet 
Ansvar: Undervisningsleder og studiekonsulent 
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Budsjett Eget. Midler fra SIS og fakultetet 
Frist: 2006 
 
Tiltak U4. 5 Iverksette rutinere for god oppfølging av innreisende studenter 
Ansvar: Studiekonsulent 
Budsjett: Fastlønn 
Frist: 2006 
 
 
Mål U5 Videreutvikle utdanningstilbudet gjennom dialog og samarbeid 
For å videreutvikle sitt utdanningstilbud gjennom dialog og samarbeid vil IMV arbeide for å gi 
studentene mer kunnskap om og bedre kontakt med det arbeidsliv de utdanner seg til 
 
Tiltak U5.1 Skape økt  bevissthet om utdanningens relevans blant studenter og ansatte, bl.a. ved å 

delta på og følge opp seminarer om arbeidslivsrelevans.  
Ansvar Undervisningsleder og studiekonsulent 
Budsjett Fastlønn 
Frist  Kontinuerlig  
 
 
Tiltak U5.2 Tydeliggjøre instituttes profil ved en mer aktiv markedsføring 
Ansvar: Instituttleder/administrativ leder 
Budsjett Eget 
Frist:  2006 
 
Tiltak U5.3. Initiere aktiv kommunikasjon/deltagelse/samarbeid med andre institusjoner 
Ansvar: Instituttleder 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  Kontinuerlig 
 
 
Mål U6 Kontinuerlig prøve seg selv mot egne mål og ambisjoner 
For kontinuerlig å prøve seg selv mot egne mål og ambisjoner vil IMV kvalitetssikre og forbedre sine 
studietilbud. 
 
Tiltak U6.1 Følge opp HFs arbeid med rapportering og vurdering av studiekvalitet. Spesielt følge 

opp arbeidet og tilbakemeldinger/dialog i forhold til tilsynssensor 
Ansvar Instituttledelsen 
Budsjett Fastlønn 
Frist  2006 
 
 
Mål U7 Rekruttere dyktige og motiverte studenter 
 
Tiltak U7.1 Gjennomgå opptaksrutinene med Program for musikkvitenskap og fakultetet med sikte 

på rekruttere de best kvalifiserte studentene 
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Ansvar: Studiekonsulent/Programkonsulent 
Budsjett: Fastlønn 
Frist: Mars 2006 
 
 
Mål U8 Etablere tilbud innenfor etter- og videreutdannin. 
 
Tiltak U8.1 Utvikle EVU-tilbud i emnene ”Det musikalske kunnskapsløftet” og ”Verdens 

musikkulturer i norsk skole” med midler fra UiO sentralt og UNIVETT, i første 
omgang for etterutdanning. 

Ansvar  Instituttleder 
Budsjett Midler fra UiO og UNIVETT 
Tidsfrist Vår 2006 med sikte på igangsetting høst 2006 
 
 
Kunnskap i bruk 
Hovedmå i strategisk planl: IMV vil bidra aktivt til at forskningsbasert kunnskap nyttiggjøres i 
samfunnet og arbeide for å gi allmennheten innsikt i vitenskapelig tenkning og oppdatert kunnskap 
om forskningens resultater. 
 
Operasjonelt mål: IMV skal gjennom aktivt kommunikasjonsarbeid i ulike kanaler skape interesse 
for musikkvitenskapelig tenkning og refleksjon i samfunnet, og spre kunnskap om humanistisk 
utdanning og den humanistiske forskningens resultater. 
 
 
K1 Fremme kvalitet og gjennomslag i allmennrettet formidling 
  
Tiltak K1.1 (Se K3.1) 
 
 
K3 Bedre tilgangen til UiOs kunnskapskilder 
 
 
Tiltak K3.1 Arbeide for å gjøre IMV mer synlig i det en kan kalle norsk kulturliv og musikkliv 

generelt, men også blant konkurrerende musikkutdanningsinstitusjoner og skoleverk. 
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  Kontinuerlig 
 
 
K4 Videreutvikle samarbeidet med skolen 
• utvikle tilbud spesielt rettet mot lærere i grunnskolen 
• utvikle en aktiv tenkning om mulige EVU-strategier som drar veksler på fagkompetanse som 
allerede finnes ved instituttet 
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Tiltak K4.1 Utvikle EVU-tilbud i emnene ”Det musikalske kunnskapsløftet” og ”Verdens 
musikkulturer i norsk skole” med midler fra UiO sentralt og UNIVETT, i første 
omgang for etterutdanning. 

Ansvar: Instituttleder 
Budsjett Midler fra UiO og UNIVETT 
Frist  Vår 2006 med sikte på igangsetting høsten 2006 
 
 
RESSURSENE 
Medarbeiderne 
Hovedmål i strategisk plan: IMV skal søke, og selv bidra til å utvikle, medarbeidere som kombinerer 
kompetanse, engasjement, selvstendighet og ansvarsbevissthet. Som arbeidsplass skal instituttet 
preges av likeverd, respekt, deltakelse og medbestemmelse. 
 
Operasjonelt mål: Medarbeidersamtaler og undersøkelser av det sosiale fagmiljøet gjennomføres 
kontinuerlig 
 
 
M1 Kombinere høye krav med god støtte og muligheter for videre utvikling 
 
Tiltak M1.1 Gjennomføre medarbeidersamtaler med vitenskapelig ansatte 
Ansvar: Instituttleder 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  I løpet av 2006 
 
Tiltak M1.2 Gjennomføre medarbeidersamtaler med adm. ansatte 
Ansvar: Adm. leder 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  I løpet av 2006 
 
 
M2 Sikre fornyelse av kompetane. 
•  være en faglig attraktiv arbeidsplass med en lønns- og personalpolitikk som sikrer rekruttering av 
de dyktigste forskerne 
 
Tiltak M2.1 Utarbeide samlet oversikt over rekrutteringsbehov basert på forventet avgang og 

faglige priorieringer  
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  2006 
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M3 Videreutvikle IMV som en arbeidsplass preget av likeverd, respekt, engasjement og deltakelse. 
 
Tiltak M3.1 Gjennomføre personalsamling med siktemål å bedre det faglig-sosiale miljøet ved IMV 
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett: Eget 
Frist:  2006 
 
 
M4 Skape gode arenaer for diskusjon av viktige spørsmål 
•  sikre at den enkelte medarbeider får informasjon om de saker som angår vedkommende 
 
Tiltak M4.1 Innføre jevnlige  allmøter for informasjons- og meningsutveksling 
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  Mars 2006 
 
Tiltak M4.2 Gjennomføre instituttseminar  
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett: Eget 
Frist:  Høst 2006  
 
 
Organisasjonen 
Hovedmål i strategisk plan: IMV skal være et utviklings- og handlingsdyktig institutt som aktivt søker 
impulser fra samfunnet, nyttiggjør seg ideer og innspill fra medarbeidere og studenter, og evner å 
prioritere for å innfri faglige ambisjoner. 
 
Tiltak O1.1  Utarbeide rutiner for fastsetting og oppfølging av måltall 
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  Vår 2006 
 
Tiltak O1.2 Bedre kommunikasjonsprosessene mellom vitenskapelig ansatte og administrasjon, 

med fokus på en klarere fordeling av arbeids- og ansvarsområder.  
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  Kontinuerlig 
 
Tiltak O1.3 Videreutvikle interne rapporteringssystemer. Spesielt gjelder dette alle former for 

evaluering 
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett: Fastlønn 
Frist: 2006 
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O2 Styrke faglig ledelse 
 
Tiltak O2.1: Delta på lederopplæringstiltak initiert av UiO og HF 
Ansvar: Instituttleder 
Budsjett: HF 
Frist:  Kontinuerlig 
 
Tiltak 02.2 Ta initiativ til å evaluere roller og samarbeidsformer mellom 

instituttleder/forskningsleder, undervisningsleder og programleder 
Ansvar: Instituttleder 
Budsjett: Fastlønn 
Frist: Vår 2006 
 
 
O3 Være en åpen og lærende organisasjon 
 
Tiltak O3.1 Evaluere organisasjonsendringene ved instituttet i samråd med fakultetet 
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  I løpet av 2006 
 
 
O4 Bedre samspillet mellom alle deler av organisasjonen 
 
Tiltak O4.1 Sørge for at studentene er tilstrekkelig representert i instituttets organer 
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett: Fastlønn 
Frist  Vår 2006 
 
Tiltak O4.2 Evaluere de ulike organer i forhold til kommunikasjonen ved instituttet 
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  Vår 2006 
 
 
O5 Bedre effektivitet og handlingsdyktighet 
Ledelse og administrasjon skal preges av høy kompetanse, effektive arbeidsprosedyrer og evne og 
vilje til å fremme institusjonens felles mål og ambisjoner.  
 
Tiltak O5.1 Gjennomføre kurs i nødvendige dataverktøy for det adm. personalet 
Ansvar: Adm. leder 
Budsjett: Eget  
Frist:  Vår 2006   
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Tiltak O5.2 Arbeide for kompetanseheving hos den enkelte ansatte, spesielt med henblikk på nye 
støttesystemer for undervisning (deriblant Vortex) 

Ansvar: Studiekonsulent og IT-ansvarlig 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  Vår 2006 
 
Tiltak O5.3 Utrede om Classfronter bør innføres i enkelte emner 
Ansvar: Studiekonsulen i samarbeid med Marius Wiltil ved HF og emneansvarlige  
Budsjett: Fastlønn 
Frist:   I løpet av 2006 
 
 
Økonomien 
Hovedmål i strategisk plan: IMV skal styrke det økonomiske grunnlaget for å realisere egne faglige 
ambisjoner. Instituttet skal utnytte sine økonomiske ressurser målrettet og effektivt. 
 
 
Ø1 Arbeide for bedre samsvar mellom mål/oppgaver og bevilgninger 
 
Tiltak Ø1.1 Arbeide aktivt for at UiO får tildelt midler fra UFD for kostnadskrevende fag i hht 

gjeldende multiplikasjonsfaktorer  
Ansvar: Instituttleder 
Budsjett: Fastlønn 
Frist: Kontinuerlig 
 
 
Ø2 Hente inn mer ekstern forskningsfinansiering 
IMV har som mål å stimulere til å opprettholde en høy andel ekstern forskningsfinansiering 
•  styrke kompetanse og støtte ved utforming av søknader 
•  utnytte eksisterende finansieringsmuligheter bedre, særlig når det gjelder europeiske midler 
 
Tiltak Ø2.1 Benytte småforskmidler i hht fakultetets retningslinjer for bl.a. å forbedre gode 

søknader til NFR og andre finansierende institusjoner 
Ansvar:  Instituttledelsen 
Budsjett:  Fastlønn + småforskmidler 
Frist:  2006 
 
Tiltak Ø2.2  Gjennomføre informasjonsmøte om søknadsmuligheter for EU-midler og 

søknader til NFR 
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett:  Fastlønn 
Frist:  I løpet av 2006 
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Ø3 Forvalte egne ressurser målrettet og effektivt 
 
Tiltak Ø3.1 Videreutvikle og forbedre den påbegynte langtidsbudsjetteringen 
Ansvar: Instituttledelsen og økonomikonsulent 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  I løpet av 2006 
 
Tiltak Ø3.2 Sørge for at alle vit. ansatte kjenner rutinene for rapportering i FRIDA 
Ansvar: Forskningskonsulent 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  I løpet av 2006 
 
Tiltak Ø3.3 Dreie større deler av publiseringen mot publiseringskanaler som gir uttelling 
Ansvar: Instituttleder 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  I løpet av 2006 
 
Tiltak Ø3.4 Vurdere nye tiltak for økning i studiepoengsproduksjon 
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  I løpet av 2006 
 
 
Infrastrukturen 
Hovedmål i strategisk plan: Infrastrukturen skal holde en standard som ivaretar dagens krav innen 
undervisning og forskning og sikrer ansatte og studenter et godt og funksjonelt arbeidsmiljø. 
 
 
I4 Få til løpende fornyelse og bedre utnyttelse av vitenskapelig utstyr 
 
Tiltak I4.1 Søke midler fra UiOs sentrale pott og HFs pott for tungt vitenskapelig  
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett: Fastlønn 
Frist: Januar 2006 
 
Tiltak I4.2 Utarbeide utstyrsplan for perioden 2006-2009 med tanke på langtidsbudsjett 
Ansvar: Instituttledelsen i samarbeid med IT-/AV-konsulent 
Budsjett: Fastlønn 
Frist: I løpet av 2006 
 
 
I5 Sikre en formålstjenlig og brukereffektiv IT-tjeneste 
•  IMV vil arbeide aktivt for å ta i bruk støtteverktøy i forskning, undervisning og formidling. 
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Tiltak I5.1  IT-konsulent iverksetter spesielle tiltak for å bedre IT-tjenestene og 
rapporteringsrutinene ved IMV 

Ansvar: Instituttledelsen i samarbeid med IT-konsulent 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  2006 
 
 
I7 Sikre god tilgang på faglitteratur og digitale databaser 
•  IMV vil arbeide for at vitenskapelig ansatte skal sikres god tilgang på faglitteratur og databaser for 
humanistisk forskning  
 
Tiltak I7.1  Driftsmidler, grunnbeløp til hver vit. ansatt videreføres 
Ansvar: Instituttledelsen 
Budsjett: Eget 
Frist:  2006 
 
 
I8 Videreføre systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
•  IMV vil sikre at ansatte og studenter har tilfredsstillende arbeidslokaler og at lokale sikkerhets- og 
beredskapsrutiner følges opp.  
 
Tiltak I8.1 Gjennomføre pålagte vernerunder 
Ansvar: Adm. leder i samarbeid med verneombud 
Budsjett: Fastlønn 
Frist:  Vår 2006 

 


