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I Godkjenning av innkalling og sakliste 

  Instituttrådet valgte å snu om på behandlingen av sak 15 og 16. Det var ellers ingen  

  merknader til innkalling og sakliste. 

 

 

II Orienteringssaker  

 

 Referat fra siste fakultetsstyremøter: Eivind Kolflaath refererte fra fakultetsstyremøtet 

den 24. mars, der bl. a. langsiktig bemanningsplan (jf. egen orienteringssak 

nedenfor), veiledning for vurdering av stipendiater, HMS-rapport og 

utdanningsmelding/forskningsmelding/forskerutdanningsmelding – i tillegg til vår egen 

stillingssak (jf. sak 15 her) – ble behandlet. 

 

 Referat fra sist møte i UFF (fagstudieutvalget). Skriftlig referat forelå ikke innen 

møtets start, men jf. sak om «Tiltak for rekruttering og studiekvalitet» som var til 

behandling. 

 

 Budsjett 2016 – faglig bemanningsplan: Fakultetsstyret har besluttet at den faglige 

bemanningsplanen for 2016-2018 skal baseres på de samme kriteriene som den 

nåværende. 
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 Støtte til tverrfaglig forskersamarbeid: Instituttleder redegjorde for fakultetets 

invitasjon til å søke om midler til tverrfaglig forskersamarbeid og den søknad som 

instituttet kommer til å sende med grunnlag i tre-fire av våre fagmiljøer. 

 

 SFF- og TOPPFORSK-utlysning – prosess ved HF: Det ble kort redegjort for 

fakultetets prosess . Enhetene har frist til 24. april med å melde tilbake om eventuelle 

søknader i planleggingsfasen. 

 

 Tiltak for rekruttering og studiekvalitet – tildeling av midler: Instituttet har fått tildelt kr. 

120 000 til tiltak for rekruttering og studiekvalitet. 

 

 Mentorordningen: Det ble kort redegjort for de første erfaringene med 

mentorordningen på fagstudiene, med grunnlag i notat fra UFF-leder Skilleås. 

 

 

III Vedtakssaker 

 

2015-15 Vedrørende fakultetsstyresak 16-2015 Tilsetting som førsteamanuensis  

              i filosofi (Europeisk filosofi) ved Institutt for filosofi og  

              førstesemesterstudier. 

 

(Representanten Gunnar Karlsen forlot møtet underveis i behandlingen av denne saken, av 

habilitetsgrunner) 

 

Instituttleder presenterte saken og dens bakgrunn, også med et tilleggsnotat utlevert i møtet 

(bl. a. med ekstrakter fra den returnerte stillingssaken og annen tilsettingssak fra 4 år tilbake)   

  

Flere av rådets representanter oppfattet fakultetets vedtak slik at bedømmelseskomiteen på 

en enkel og rask måte kan justere sin rapport med sikte på ny behandling i fakultetsstyret 

allerede før sommeren. Instituttleder presiserte at dette kan bli vanskelig, uavhengig av 

hvilken tolkning man gir av det aktuelle vedtaket, og at forsinkelsen i prosessen i seg selv 

tilsier at man nå heller bør prioritere å få på plass stillingsutvidelsene for de seks ansatte 

som man tidligere har vedtatt skal få utvidet sine stillinger til 100 %. 

 

En lengre diskusjon av sakens ulike aspekter munnet ut i et noe justert vedtak sammenholdt 

med forslaget. 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet anmoder instituttleder om å be fakultetsstyret om en avklaring om hvordan det 

aktuelle vedtaket samt retningslinjene skal forstås. Instituttrådet vil komme tilbake til 

spørsmålet om bruken av ledige stillinger.  
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2015-16 Høringssak: Rapport fra UHR om sensurordningene innen høyere  

              utdanning 

 

UHR-rapporten om sensurordningene i UH-sektoren ble kort presentert. 

 

Instituttrådet signaliserte skepsis til flere av de ulike tiltakene rapporten foreslår, og hadde 

ikke noe ønske om felles regler med minstekrav for tallet på sensorer/minstekrav til ekstern 

sensur, samordning av sensurarbeidet gjennom nasjonale og lokale sensorsamlinger eller en 

prøveordning med nasjonale sensorkorps. 

 

Vedtak: 

 

Instituttleder får fullmakt til å utforme høringsuttalelse basert på instituttrådets drøftinger. 

 

 


