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Ny midlertidig ledelse av Det norske institutt i Roma 

Bakgrunn 
For å etablere en permanent norsk base for forskning og studier av middelhavslandenes kultur, ble Det 

norske institutt i Roma (DNIR) for klassisk arkeologi og kunsthistorie opprettet av Det akademiske kollegium 

ved Universitetet i Oslo i 1959. Instituttet ble faglig og administrativt underlagt Det humanistiske fakultet 

(da Det historisk-filosofiske fakultet). Støtte og donasjoner fra blant annet skipsrederne Nils Astrup og 

Thomas Fearnley gjorde opprettelsen mulig. I 1962 flyttet instituttet inn i en egen villa med kontorer, 

undervisnings- og seminarrom. 

Instituttet er i dag et senter for forskning, undervisning og formidling innenfor arkeologi, kunst- og 

kulturhistorie relatert til Italia og middelhavsområdene. Brukerbetalende institusjoner bidrar til driften av 

instituttet, og disponerer kontorer og seminarrom etter behov. De brukerbetalende institusjonene er p.t. 

Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Tromsø og 

Universitetet i Agder. 

Per i dag har instituttet syv fulltidsansatte, hvorav to (instituttleder og postdoktor) har vitenskapelig 

kompetanse. Resten av staben utgjøres av en bibliotekar, et vaktmesterpar og to administrativt ansatte. 

Det er dessuten en NFR-finansiert postdoktor som har sin arbeidsplass på DNIR, i tillegg til at det er ansatt 

en førsteamanuensis i 10% stilling. 

DNIR finansieres ikke som instituttene hovedsakelig gjennom studieplasser og studieproduksjon, men får 

en øremerket tildeling av fakultetet. I 2014 var denne på 5 089 000 kr. Kostnadene til drift og vedlikehold av 

bygningen dekkes av Eiendomsavdelingen og kommer i tillegg til dette.  Inntekten fra de eksterne 

brukerbetalende institusjonene var i fjor på 670 000 kr. 

Fordi nåværende leder ved for instituttet går av til høsten, ble stillingen som leder ved DNIR lyst ut i 

november 2014. Tilsettingen av ny instituttleder ble imidlertid stoppet av fakultetetsledelsen ut i fra 

søkergrunnlaget. Det er ingen grunn til å tro at søkergrunnlaget ennå vil ha endret seg om vi lyser ut 

stillingen på nytt. Sittende råd er oppnevnt frem til høsten 2015.  
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Bruken av DNIR 
Nåværende senterleder og de øvrige ansatte har gjort en stor innsats med å få opp aktiviteten fra de øvrige 

brukerbetalende institusjonene. Deltagerantallet når det gjelder forskeropphold, faglige seminarer og kurs 

for studenter har økt jevnt og trutt fra de andre institusjonene de siste årene, og det samme har 

tildelingene til fag- og forskerstipender. UiB er den institusjonen som har markert seg som den mest aktive 

brukeren av instituttet de siste årene. Aktiviteten fra UiO derimot har stagnert, og vi vurderer den som 

mindre enn ønskelig. 

Ny midlertidig styringsform 
Fordi det ikke er noen ny kandidat til stillingen som leder, og fordi det er sterkt ønskelig at HF og UiO bruker 

DNIR mer aktivt i undervisning og forskning, vil vi prøve ut en ny styringsform som er tettere forankret i 

fakultetet og instituttene. For en avgrenset periode vil HF i stedet for å ansette en senterleder, drifte 

instituttet gjennom et råd der rådsleder har utvidede fullmakter. Ved at det ikke ansettes ny senterleder, 

frigjøres økonomiske midler som er bundet opp i lønn, leilighet og reiseutgifter for leder og disse kan i 

perioden brukes på ulike tiltak for økt aktivitet. Mandatet for rådet vil være å øke aktiviteten fra HF 

samtidig som dagens aktivitet for de øvrige brukerbetalende institusjonene opprettholdes.  

Prodekan for undervisning, Eirik Welo, vil lede rådet som for øvrig vil bestå av representanter fra 

instituttledelsene ved tre institutter, i tillegg til en representant fra de brukerbetalende institusjonene. 

Welo vil ha utvidede fullmakter til å styre senteret i perioden. Fakultetsdirektøren vil i samme periode ta 

ansvar for en del administrative spørsmål som har ligget til senterleder. Denne løsningen er diskutert med 

og har tilslutning fra instituttlederne ved HF. 

Dette er tenkt som en midlertidig ordning ut 2016. I løpet av denne perioden må fakultetet avklare hvordan 

DNIR best kan ledes videre. 

 


