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I Godkjenning av innkalling og sakliste
Instituttleder redegjorde for nummereringskluss i innkallingen: Sak 27- 2010 var ved en
inkurie falt bort i selve innkallingen/sakslisten, i stedet og feilaktig stod sak 28-2010
Regnskap etter juli, oppført som sak 27.
Det var ellers ingen merknader til innkalling og saksliste.
Instituttleder meldte en sak under eventuelt: Utlysning og tilsetting i stilling som
førsteamanuensis/professor.

II Orienteringssaker
Referater fra møter i forskningsutvalg, fagstudieutvalg og førstesemesterutvalg
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Sakspapirer til fakultetsstyremøte 14. september
Instituttleder redegjorde for budsjettforslagssaken, der det bl. a. ligger an til at FoF får
utlyse en stilling i 2011. Forslaget baserer seg på at vi har en avgang på 2,2 stillinger i
2010/2011, mens realiteten er at vi mister 3 årsverk i denne perioden.
Det ble også redegjort kort for innholdet i forlaget til ny budsjettmodell, som til dels gir
seg andre utslag enn det som var tilfelle i fagdimensjoneringskomiteen sine
konklusjoner. For vårt institutt innebærer en full implementering av den nye
budsjettmodellen en nokså dramatisk reduksjon i stillingstallet på sikt (ca. 25 %
reduksjon fra nåsituasjonen).
Læringsmiljøprisen til FoF
Instituttleder benyttet anledningen til å takke studentene for initiativet som resulterte i
pristildeling, og informerte samtidig om nedsettelse av en komité som skal forvalte
prispengene på 50 000. Ellen Vikersveen, Linda Hval McGuffie og Ingrid Grønli Åm
(studentrepresentanter) og Hein Berdinesen (stipendiat) blir medlem av denne, med
studiekonsulent Vigdis Kvam som sekretær.
Tildeling av prosjektmidler fra NordForsk og Nordisk Ministerråd.
- Prosjektet ”Arbeidsmiljøet for innvandrere på flerkulturelle arbeidsplasser” har fått
tildelt 361 000 DKK fra Nordisk ministerråd. Prosjektleder er Paola deCuzzani, og
Hans Christian Farsethaas blir hyrt inn i prosjektet fra vårt institutt sin side.
- ”The Nordic Network for Philosophical Anthropology” v/ Kevin Cahill har fått tildelt
NOK 900 000 over en treårsperiode.
- Prosjektet ”Interculturalism and Diversities: Developing intercultural models and
thinking in the Nordic Countries” v/ Paola deCuzzani har fått tildelt NOK 873 000
over en treårsperiode.
I tillegg tyder alt nå på at Wittgensteinarkivet/Alois Pichler, i samarbeid med en rekke
andre institusjoner/miljøer, får tildelt et større beløp fra EU til prosjektet ”Agora.
Scholarly Open Access Research in European philosophy”.
Høstens oppstart av Examen philosophicum
Det ble redegjort for situasjonen ved Examen philosophicum, der bl. a. oppslag i
StudVest har pekt på at et stort antall studenter nå står på venteliste (til
seminarmodellen) som følge av den innstrammingen som ble vedtatt i vår. I alt vil ca.
125 studenter som ønsket det, ikke få tilbud om seminarmodellen. Langt over
halvparten av disse er HF-studenter. På de øvrige fem fakultetene har en altså stort
sett greidd å innplassere studentene etter sitt ønske.
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Revidert budsjett for 2010
Fakultetets reviderte budsjett for instituttene pr. juli ble framlagt. FoF har fått 192 000
til ”Nettverk for kvinner i filosofi”, i tillegg til at vi har fått 37 000 i vikarmidler som følge
av en permisjon.
Evaluering av instituttsammenslåingen ved Det humanistiske fakultet
Instituttleder redegjorde for nylig fakultetsstyrevedtak om (ekstern) evaluering av
instituttsammenslåingen, som det nå er planer om å forskyve fram i tid med ett år i
forhold til det opprinnelige vedtaket.
Instituttlederne ved HF har funnet dette vedtaket problematisk og har tilskrevet
dekanatet og bedt om et møte i sakens anledning.
Endring av eksamensform – FIL226
Instituttleder orienterte om reversering av ett av vedtakspunktene i sak 24-2010 i
ekstraordinært instituttråd og forklarte bakgrunnen for dette.
Årsmelding 2009
Årsmelding for 2009 ble framlagt til orientering før den går i trykken. Eivind Kolflaath
påpekte noen uheldige overskrifter i personaloversiktene (side 5-6). Disse blir endret.

III Vedtakssaker
25-2010 Utlysning og tilsetting i stipendiatstilling fra 2011
Instituttleder redegjorde for bakgrunnen for at instituttet nå kan lyse ut en stipendiatstilling:
Rekrutterings- og tilsettingsprosessene er nå delegert til instituttnivået samtidig som hvert
institutt er tildelt en bestemt kvote for antall stipendiater. FoF skal heretter ha 5 – fem –
universitetsstipendiater. Ettersom to av de nåværende seks stipendene går ut i
høstsemesteret, vil det være ledig ett universitetsstipend fra årsskiftet.
Utlysningens innhold og innretning ble drøftet, det var bred enighet om at den lyses ut som
en ”åpen” stilling uten bestemte bindinger til bestemte fagmiljøer eller satsninger.
Det var også noe diskusjon om hvorvidt en skulle ekskludere søkere i idéhistorie fra å søke.
Noen av detaljene i de gjeldende og ikke helt oppdaterte retningslinjene for
stipendiatstillinger ble også drøftet, særlig klausulen knyttet til alder – uten at det ble dratt
noen spesifikke konklusjoner.
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Vedtak:
Instituttrådet går inn for å utlyse en stipendiatstilling så snart som mulig, med ønsket tilsetting
fra 01.01.2011. På bakgrunn av diskusjonen i møtet utformer instituttleder utlysningstekst,
samt eventuelle nye retningslinjer for vurdering. Disse sendes på sirkulasjon til instituttrådets
medlemmer.
26-2010 Publiseringskanaler for filosofi og idéhistorie – innstilling fra lokal komité
Til det nasjonale fagrådsmøtet medio oktober har en arbeidsgruppe utarbeidet et forslag til
revisjon av publiseringskanalene. Forslaget er i sin tur sendt på ”høring” til fagmiljøene og
ved FoF har en komité bestående av Kåre Johnsen, Ole Martin Skilleås og Kevin Cahill gitt
sin vurdering av forslaget.
Vedtak:
FoF-komitéens innstilling oversendes til Nasjonalt fagråd for filosofi og idéhistorie, for
behandling i møte 15.-16. oktober. Individuelle kommentarer til innstillingen sendes til
instituttleder, som legger disse frem for fagrådet.

27-2010 Høringssak: Handlingsplan for arbeid knyttet til læringsmiljøutvalget
Det ble kort redegjort for det foreliggende utkastet til ”Handlingsplan for arbeid knyttet til
læringsmiljøutvalget” som enhetene kan uttale seg om innen høringsfristen 10. september.
Studentrepresentantene så vel som instituttleder gav uttrykk for at planen er et godt stykke
arbeid. Et punkt som likevel bør spilles inn er ønskverdigheten av å organisere
lesesalsplassene for bachelorstudentene etter faglige grenser. Gjerne også, om mulig,
lokalisert på Sydnesplassen 12/13 – for FoF sitt vedkommende. Dette vil ha både sosiale og
faglige nytteeffekter.
Vedtak:
Instituttledelsen får fullmakt til å utforme instituttets høringsuttalelse på bakgrunn av
diskusjonen i instituttrådsmøtet 9. september.

28-2010 Regnskap etter juli 2010
Adm. sjef redegjorde for hovedtrekkene i regnskapssituasjonen slik den framstår ved
inngangen til høstsemesteret.
Vedtak:
Instituttrådet tar instituttets driftsregnskap til orientering.
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29-2010 Eventuelt: Utlysning av stilling
I budsjettsaken til førstkommende fakultetsstyre ligger det bl. a. forslag om å lyse ut en
stilling ved FoF.
Ulike aspekter ved utlysningens innhold og karakter ble drøftet. Det forutsettes en utlysning
basert på gjeldende strategidokument.
Vedtak:
Med grunnlag i fakultetsstyrets vedtak lager instituttledelsen forslag til utlysningstekst som så
sendes på sirkulasjon til instituttrådet for eventuelle innspill før endelig utforming.

