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Saker
I Godkjenning av innkalling og sakliste
Det ble meldt en sak under eventuelt: Utnevning av nye utvalgsledere.

II Orienteringssaker
•

Fakultetsstyremøte 05.12.17: Eivind Kolflaath orienterte om relevante saker fra sist
møte i fakultetsstyret.
- Bemanningsplanen: Det ble redegjort for saken, som ender med at 8 stillinger
trekkes inn. Det ble ikke flertall for å trekke inn stilling i teatervitenskap, slik
dekanen hadde foreslått. FoF mistet ingen stillinger, men kan ha håp om å få
tildelt en ekstra stilling om den gode utviklingen i studiepoengproduksjon og
publisering fortsetter.
- HF2018: Dette prosjektet blir nå videreført som et «emneporteføljeprosjekt».
- Vibeke Tellmann har etter avlagt doktorgrad blitt førsteamanuensis og har også
fått utvidet sin stilling fra 60 til 75 %.
- Budsjett 2018: FoF har fått noe bedre driftsbudsjett, som følge av at ExFacstudiepoeng heretter inkluderes i budsjettgrunnlaget (ca. 250 000)
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Referat fra sist møte i forskningsutvalget: Utvalgsleder Cahill orienterte om utkast til
en (ny) publikasjons-policy ved FoF. Hovedelementet er at de ansattes planer for
forskning skal nedfelles i et dokument som bl. a. kan brukes i medarbeidersamtaler.
Som hovednorm for publikasjonsomfang angis 1 (fagfellevurdert) artikkel i snitt pr. år.
Det ble understreket at notatet er foreløpig og innspill ønskes velkommen.
Utkast, noe revidert, vil legges fram på dagsseminaret den 15. februar.

III Vedtakssaker
2018-01 Tilsetting i to undervisningsstillinger ved Examen philosophicum
Det ble redegjort for innholdet i utlysningsteksten og motivene for den. Utlysningen er i noen
grad utformet i samarbeid med personalseksjonen på fakultetet, og åpner opp for at søkere
med lektorkompetanse på visse vilkår kan være søkeverdige. Det kan og bør kanskje
vurderes, gitt utlysningstekstens innhold, om minstekravet bør settes til «førstelektor».
Det ble noe diskusjon om enkeltheter i utlysningsteksten, bl. a. om hvorvidt «filosofihistorie»
bør inkluderes i opplistingen over emner ved Examen philosophicum.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til foreslått utlysningstekst, med de endringene som framkom etter
drøftingene i møtet. To stillinger som førstelektor/førsteamanuensis lyses ut snarlig ved
Examen philosophicum, med sikte på tiltredelse fra høstsemesteret 2018.
Om fakultetet/HR-avdelingen ikke skulle godta å sette minstekravet til «førstelektor», justeres
utlysningsteksten til å inkludere universitetslektor i målgruppen. Instituttleder får fullmakt til å
gjøre de nødvendige justeringer.

2018-02 Driftsbudsjett for 2018
Forslag til driftsbudsjett for 2018 ble presentert. Driftsbudsjettet har akseptable rammer, trass
i at det antas at vi tar med oss et underskudd på ca. 200 000 fra fjoråret. Hovedforklaringen
er vesentlig bedre inntekstgrunnlag knyttet til studiepoengproduksjonen (fra 2018 inkluderes
Examen facultatum i beregningsgrunnlaget) samt at modellen for utgiftsføring av ExPhilrelaterte utgifter er endret - disse utgiftene henføres heretter ikke via FoF sitt annuum.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til (foreløpig) budsjettforslag for 2018.

side 3

av 4

2019-03 Rapport fra vernerunde 2017
Siste vernerunderapport ble presentert og (tiltagende) problemer med uforutsigbar
arbeidssituasjon fra semester til semester ble særlig understreket.
Vedtak:
Instituttrådet tar rapport fra vernerunde i 2017 til orientering, og be instituttleder følge opp
bekymringspunktene.

2018-04 Møteplan for instituttrådet vårsemesteret 2018
Plan for semesterets møter ble presentert. Det tas sikte på fire møter i vårsemesteret.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til foreslått møteplan. Møter avholdes 11.01, 08.03, 19.04 og 24.05

2018-05 Nye utvalgsledere
Samtlige utvalgsledere har fått innvilget forskningspermisjoner i tiden som kommer, og det er
nødvendig å finne andre løsninger. Følgende løsninger vil bli implementert:
Utdanningsutvalget: Ole Hjortland vikarierer for Ole Martin Skilleås til august 2018.
Forskningsutvalget: Espen Gamlund trer inn for Kevin Cahill fra 01.08.18 og fortsetter i
vervet ut instituttlederperioden (31.07.19)
ExPhil-utvalget:
Vibeke Tellmann trer inn for Kristin Sampson fra 01.01.18 og fortsetter
ut instituttlederperioden
Vedtak:
Instituttrådet tar beslutningen om nye utvalgsledere til etterretning, og har ingen innsigelser til
de tre kandidatene.
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IV Diskusjonssak
2018-06 Instituttdag 15. februar: Program/innhold
Mulige tema på den kommende instituttsamlingen ble diskutert. Av konkrete innspill:
•
•

Mette Hansen: Veiledningsordningen ved Exphil. Kolflaath og Hansen holder hver
sine innlegg (pro/contra) om veiledningsordningens fortreffeligheter – og mangel på
sådanne.
Ståle Melve: Informasjon om (nye) administrative systemer.

