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Kort oppsummering av virksomheten i 2005 

I 2005 ble undervisningssiden preget av konsolidering av virksomheten ved ISS når det 

gjaldt bachelornivå. Samtidig ble det klart at instituttet i liten grad hadde maktet å få 

masterprogrammet på skinner i samme grad som bachelorprogrammet. Særlig var dette et 

problem ved avdeling for sosiologi. I noen grad hang dette sammen med at 

masterprogrammet ved sosiologi så å si ble en ren videreføring av cand.polit.-

programmet da Kvalitetsreformen ble introdusert høsten 2003.  

Et forhold som ble oppfattet som problematisk var at gjennomstrømningen på 

masternivå fremdeles var alt for dårlig i forhold til normen. Det ble derfor gjennomført 

tiltak i tilknytning til prosjektseminaret (SOS 4050) for raskere å etablere kontakt mellom 

studenter og deres veiledere. Et annet var at det var liten grad av koordinering mellom 

kursinnhold på masterprogrammet i forhold til hva studentene lærte på 

bachelorprogrammet. ISS besluttet derfor å sette ned en komité som fikk som oppdrag å 

evaluere masteropplegget, både i forhold til det generelle innholdet i teoriundervisningen 

og i forhold til arbeidet med masteroppgaven, samt å komme med forslag til endringer. 

Denne komiteen startet arbeidet høsten 2005 og vil levere en innstilling våren 2006. En 

eventuell implementering av endringsforslag vil skje fra og med høstsemesteret 2006. 

Dette betydde at nye tilbud innen undervisning heller ikke ble lansert i løpet av 2005.  

ISS ser fremdeles behov for å holde øye med ressursbruken i tilknytning til 

eksamen ved avdeling for sosiologi. Samtidig ble vi klar over et behov for å ta et enda 

sterkere tak i bruken av karakterer på mastergrad. Særlig i forhold til karakterer på 

masteroppgavene synes det å være et behov for en sterkere koordinering ikke bare på 

tvers av studieprogrammene, men også innenfor. 

 På lavere grad var det en klar økning i antallet primærsøkere til våre 

disiplinære bachelorprogram i 2005. Mens økningen på sosiologi var fra 298 

primærsøkere i 2004 til 317 i 2005, var de tilsvarende tall for samfunnsgeografi 

henholdsvis 91 og 111 (Kilde: www.samordnaopptak.no). På høyere grad var endringene 

i antall søkere til de disiplinære programmene mindre.  

Det var en marginal økning i det totale antall studiepoeng i 2005 sammenlignet 

med 2004, fra 42100 til 42880 (Kilde: FS581.003).  

 3



 

 

Når det gjelder forskning var også 2005 et positivt år for ISS samlet. Antall 

publikasjoner som gir uttelling i SV-fakultetets budsjettmodell gikk opp i forhold til 

2004, som også var et positivt år for instituttet. Men i og med at økningen ved de andre 

instituttene ved SV var større, gir dette ikke positive utslag på våre budsjetter i årene som 

kommer. Det er imidlertid også en forskjell mellom sosiologi og samfunnsgeografi når 

det gjelder publisering, hvor samfunnsgeografene har mer å hente gjennom økning i 

antall publikasjoner enn de ansatte ved sosiologi. Det har derfor blitt gjennomført tiltak 

for å stimulere til økt forsknings- og publiseringsaktivitet i samfunnsgeografi. Fokus på 

forskning, etablering av et eget forskningsseminar, aktivt arbeid i forhold til fagets 

kjerneområder og rekruttering av aktive forskere ventes å resultere i økt publisering i 

samfunnsgeografi fra 2006.  

Året 2005 var også positivt fra instituttets synspunkt når det gjelder tilgang på 

eksterne forskningsmidler. De tyngste i økonomiske termer kommer fra tidligere 

innvilgede søknader fra NFR, men også EU-midler har tilflytt instituttet de siste årene. 

Flere medarbeidere ved ISS har for øvrig søknader om nye prosjekter inne til NFR 

(Arbeidslivsprogrammet, Fattigdom og fred, og Regionalprogrammet), med planlagt 

oppstart i 2006. I tillegg fortsetter forskere ved ISS å motta økonomiske midler fra ulike 

departementer, men slike er av mindre omfang enn de som kommer fra NFR. De er 

likevel svært viktige i forhold til å fungere som sporer til økt forskningsaktivitet ved 

instituttet. 

 

Oslo, april 2006 

 

 

Geir Høgsnes   Jan Hesselberg  Max Demuth 

Instituttleder   Nestleder   Kontorsjef 
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Studier og undervisning 

Konsolidering av emnetilbudet i kjølvannet av Kvalitetsreformen har også stått i sentrum 

for arbeidet på undervisningssiden i 2005. I en tidlig fase av Kvalitetsreformen ble det 

bestemt at instituttet heller ikke skulle utvikle nye tilbud i løpet av 2005. I stedet ble det å 

følge opp det eksisterende tilbudet og vurdere dets styrker og svakheter satt i sentrum. En 

grundig evaluering av enkeltemner var en del av denne strategien. 

 

Emnetilbud 

ISS leverte i 2005 emner til to disiplinære studieprogram på både bachelor- og 

masternivå. Samlet gir ISS 39 antall emner innen sosiologi og 22 emner innen 

samfunnsgeografi. Ut over dette leverer instituttet også tilbud på 40-poengsgrupper både 

innen samfunnsgeografi og sosiologi. 

I tillegg til de disiplinære programmene hadde (og har fremdeles) instituttet 

ansvaret for et tverrfaglig studieprogram innen kultur og kommunikasjon, det såkalte 

KULKOM-programmet. Ut over det leverte instituttet emner innen tverrfaglige 

programmer administrert av andre institutter ved Universitetet i Oslo, som ”Offentlig 

administrasjon og ledelse” ved Institutt for statsvitenskap, TOOL-programmet ved 

Institutt for informatikk (Mat.nat.-fakultetet), samt ”Utviklingsstudier” administrert av 

SV-fakultetet. Instituttet har i tillegg hatt ansvar for tilbudet innen kvalitativ metode på 

bachelor-nivå ved SV-fakultetet, SVMET1010, som også er et tilbud for programmer ved 

juridisk fakultet.  

 

Komité for å vurdere masterprogrammet ved avdeling for sosiologi 

Det ble tidlig i 2005 klart at ISS sitt mastergradstilbud hadde en del mangler i forhold til 

Kvalitetsreformens krav om progresjon fra lavere til høyere nivå. Særlig gjaldt dette 

problemet forholdet mellom teorikursene på bachelornivå og teorikurset på masternivå. 

Av den grunn besluttet instituttet å sette ned en komité for å vurdere hvordan instituttet 

kunne få til en bedre sammenheng mellom de to nivåene.  

Et annet problem gjaldt tid brukt på masteroppgaven. Gjennomstrømmingen på 

masternivå ble ikke nevneverdig forbedret ved sosiologi ved overgangen til mastergrad, 

på tross av de grep vi hadde tatt for å øke denne. Den samme komiteen som utredet 
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forholdet mellom teori på bachelor- og masternivå fikk derfor i oppdrag også å se på 

opplegget for arbeidet med masteroppgaven. Komiteen blir ledet av undervisningsleder 

Dag Album, med studiekonsulent Åsmund Røseid som sekretær. Øvrig medlemmer er 

Marianne Nordli Hansen, Karin Widerberg og Gunnar C. Aakvaag samt 

studentrepresentantene Henrik Foss og Ida Hjelde. Komiteen skal avgi sin innstilling i 

løpet av våren 2006, med påfølgende behandling i programutvalget. Implementering av 

vedtatte forslag vil skje fra og med høsten 2006, da vi også innfører oppstart til 

masterstudiet kun i høstsemesteret. 

Samfunnsgeografi har også startet med opptak til masterstudiet bare i 

høstsemesteret. Faget endret i 2005 strukturen på masterstudiet fra 15 til 10 

studiepoengsemner. Det er nå to 10 studiepoengemner med faglig progresjon for de fire 

temaene som samfunnsgeografi konsentrer seg om. I tillegg er det et emne i kvalitativ 

metode og fra høsten 2006 vil det også være et emne i Miljø. 

 

Nytt karaktersystem 

ISS har fortsatt arbeidet innen Karakterpanelet for sosiologi med å fremme en omforent 

forståelse av det nye karaktersystemet. Vi har fortsatt med å benytte eksterne sensorer fra 

de øvrige universitetene i sensurering av vår kandidater på alle nivåer. Fortsatt bruk av 

eksterne sensorer synes det også å være relativt bred enighet om blant medlemmene av 

Det Nasjonale Fagrådet for Sosiologi. 

Bruken av karakterskalaen synes å ha blitt mer lik mellom de ulike institusjonene 

som tilbyr mastergrad i sosiologi i løpet av 2005. Også ved SV-fakultetet ved UiO synes 

det i dag å være større enighet om anvendelse av karakterskalaen mellom de ulike 

masterprogrammene enn det var for ett år siden.  

Avdeling for sosiologi har hele tiden bestrebet seg på å få gjennomslag for en 

anvendelse av det nye karaktersystemet som etter vår mening er nærmest de intensjoner 

om fordeling av karakterer som universitetsledelsen som oftest har forfektet. Instituttleder 

har frontet denne forståelsen både i instituttledermøter og overfor fakultetet. Denne 

forståelsen av bruk av de nye karakterene har fremdeles større gjennomslag ved avdeling 

for sosiologi enn ved samfunnsgeografi. Særlig i forhold til karakterer på master- eller 

hovedoppgavene har sosiologi stilt større krav til gode karakterer. Samfunnsgeografi har 

 6



 

 

imidlertid fulgt opp intensjonen for karaktergivning i reformen langt bedre enn 

samfunnsgeografi ved UiB og NTNU. 

 Figurene under viser bruken av de nye karakterene ved instituttet fra høsten 2003 

til og med høsten 2005 for hoved- og masteroppgaver, og for året 2005 for emner på 

lavere grad i begge fag.  

 

Sosiologi: Karakterfordeling hoved-/ 
masteroppgaver f.o.m høsten 2003 t.o.m høsten 

2005.
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Samfunnsgeografi: Karakterfordeling master- og 
hovedfagsoppgaver. Høsten 2003 - høsten 2005
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Sosiologi: Karakterfordeling lavere grad 2005.
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Samfunnsgeografi: Prosentvis karakterfordeling /10sp 
lavere grad 2005
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Internasjonalisering 

Ifølge Kvalitetsreformen skal alle studenter ved universitetets studieprogrammer ha 

tilbud om minst ett semesters studier i utlandet. ISS har lagt ned relativt store ressurser 

for å legge til rette for dette, både på bachelor- og masternivå. Først og fremst har dette 

skjedd gjennom Erasmus-avtaler, som dekker EU-området. Men Avdeling for sosiologi 

har også prøvd å få til avtaler om utveksling med amerikanske universiteter, og Avdeling 

for samfunnsgeografi er i sluttfasen med forhandlinger om bilaterale avtaler med to 

universiteter i Ghana og et universitet i Cameroon. Flere samfunnsgeografistudenter har i 

2005 studert ved University of Ghana, Ghana, og avdelingen har mottatt KVOTA 

studenter fra Ghana i mange år. 
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Oversikt over studentutvekslingsavtaler ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, 

2005: 
ERASMUS-AVTALER 

UNIVERSITET: STUDIENIVÅ: FAG: ANTALL 
STUDIE- 
PLASSER: 

Universidad Autonoma de 
Madrid 

master Sosiologi 2 

University of Caen Basse-
Normandie 

master sosiologi 1 

University of Complutense, 
Madrid 

bachelor, master sosiologi 
 

4 

University of Copenhagen bachelor, master sosiologi 2 
University of Constance, 
Germany 

bachelor, master sosiologi 3 

University College Dublin bachelor, master, 
PhD 

sosiologi 8 

University of Frankfurt bachelor, master sosiologi 4 
Free University Berlin bachelor, master sosiologi 4 
Humboldt University bachelor, master sosiologi 4 
University of Marburg bachelor, master sosiologi 6 
University of Milan-Bicocca master sosiologi 1 
University of Trento bachelor, master sosiologi 4 
University of Versaille Saint-
Quenten-En Yvelines 

bachelor, master sosiologi 4 

Wroclaw University bachelor sosiologi 3 
University of Amsterdam master sosiologi ny avtale, 2 
University of Tartu bachelor sosiologi ny avtale, 2 
Istanbul Bilgi University bachelor sosiologi ny avtale 

(ERASMUS-
LINK avtale) 2 
plasser 
 

BILATERALE AVTALER: 
University of California, 
Berkeley 

bachelor, master Bachelor: alle 
fag ved Det 
samfunnsviten-
skaplige 
fakultetet 
Master: sosiologi 

Etter avtale 

University of Arizona master sosiologi  
Humboldt University bachelor samfunns-

geografi 
2 

University of Newcastle upon 
Tyne 

bachelor, master samfunns 
geografi 

2 

University of Sevilla bachelor samfunns 
geografi 

2 

University of Vienna bachelor samfunns 
geografi 

1 

University of Utrecht bachelor, master samfunns 
geografi 
 

ny avtale, 2 
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Nijmegan University (?) bachelor, master samfunns- 

geografi 
ny avtale, 1 

 

I tillegg deltar begge fagene i NORDPLUS nettverk, med mulighet til å send ut 1-3 

studenter hver. 
OVERSIKT OVER FORSKERUTVEKSLING:   

UNIVERSITET avtalepartner vit.ansatte, Ph.D FAG 
University of California, 
Berkeley 

Niel Fligstein, Department of 
Sociology 

vit.ansatte, Ph.D sosiologi 

University of California, 
Berkeley 

Barrie Thorne, Department 
Chair of Women’s Studies, 
Department of Sociology 

vit.ansatte, Ph.D sosiologi 

University of California, 
Berkeley 

John Freeman, Haas School of 
Business 

vit.ansatte, Ph.D sosiologi 

University of California 
Berkeley 

Trond Petersen, Department of 
Sociology, Haas School of 
Business 

vit.ansatte, Ph.D sosiologi 

Stanford University Mike Hannan 
Stanford Graduate School of 
Business 

vit.ansatte, Ph.D sosiologi 

Stanford University Suzan Olzack 
Department of sosiology 

Vit.ansatte, PhD sosiologi 

Columbia University Glenn R. Carroll, Columbia 
Business  School 

vit.ansatte, Ph.D sosiologi 

University of Arizona, Tucson Charles Ragin, Department of 
Sociology 

vit.ansatte, Ph.D sosiologi 

University College Dublin Stephen Mennell, Head of 
Department of Sociology 

vit.ansatte. Ph.D. sosiologi 

 

Tabellen nedenfor viser antall utreisende og innreisende studenter på disse avtalene i 

løpet av 2005.  
ERASMUS-AVTALER 

UNIVERSITET: STUDIENIVÅ FAG: ANTALL 
STUDENTER 

Universidad Autonoma de 
Madrid 

VÅ: 
master 

Sosiologi 
 

studenter  
 
Inn Ut 
2   -   

University of Caen Basse-
Normandie 

master sosiologi 1 - 

University of Complutense, 
Madrid 

bachelor, master sosiologi 
 

4         3 
 
  

University of Constance, 
Germany 

bachelor, master sosiologi 3 - 

University of Copenhagen bachelor, master sosiologi 3 4 
University College Dublin bachelor, master, 

PhD 
sosiologi - 4 

University of Frankfurt bachelor, master sosiologi 2 - 
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Free University Berlin bachelor, master sosiologi 2 2 
Humboldt University bachelor, master sosiologi 1 1 
University of Marburg bachelor, master sosiologi 6 - 
University of Milan-Bicocca master sosiologi 1 - 
University of Trento bachelor, master sosiologi 2 2 
University of Versaille Saint-
Quenten-En Yvelines 

bachelor, master sosiologi 1 1 

Wroclaw University bachelor sosiologi 3 1 
University of Amsterdam master sosiologi ny avtale 
University of Tartu bachelor sosiologi ny avtale 
Istanbul Bilgi University bachelor sosiologi 2 - 
BILATERALE AVTALER: 
University of California, 
Berkeley 

bachelor, master Bachelor: alle 
fag ved Det 
samfunnsviten-
skaplige 
fakultetet 
Master: sosiologi 

1(PhD)   15 

University of Arizona master sosiologi - 1 
Humboldt University bachelor samfunns-

geografi 
2 - 

University of Lisbon Bachelor samfunnsgeograf
i 

- 1 

University of Newcastle upon 
Tyne 

bachelor, master samfunns 
geografi 

2 2 

University of Sevilla bachelor samfunns 
geografi 

- 2 

University of Vienna bachelor samfunns 
geografi 

- 2 

University of Utrecht bachelor, master samfunns 
geografi 
 

ny avtale 

Nijmegan University  bachelor, master samfunns- 
geografi 

ny avtale 

NORDPLUS/NORDLYS 
KULTURAVTALER 

bachelor, master samfunnsgeograf
i og sosiologi 

11 3 

Andre avtaler (Fulbright, 
UiO@-avtaler, osv.) 

bachelor, master samfunnsgeograf
i og sosiologi 

16 

 

Målet med Erasmus-avtalene er gjensidig utveksling av studenter, samt lærere og 

eventuelt forskere. Stort sett får vi studenter inn fra universiteter vi ikke sender studenter 

til, mens vi sender studenter til universiteter vi stort sett ikke mottar noen fra. I noen grad 

har nok dette med språkproblemer å gjøre. Fordelingen er blitt mer jevn i 2005. Når det 

gjelder lærere, har det vist seg vanskeligere å realisere enn studentutveksling. 

Lærerutvekslingen har vært minimal, men tatt seg noe opp i løpet av 2005. Professor 

Tone Schou Wetlesen var gjesteforeleser ved Universitetet i Frankfurt høsten 2005, og i 

løpet av 2005 fikk vi en avtale med professor Heiner Ganssmann ved Freie Universität, 

Berlin om å holde et doktorgradskurs i Oslo i samarbeid med Lars Mjøset høsten 2006. 
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Vi har også hatt en gjesteforelesning fra Marburg Universitãt som en del av ERASMUS-

samarbeidet.  Avdeling for samfunnsgeografi har hatt et tre måneders forskerbesøk ved 

Professor Radha D’Souza, University of Waikato, New Zealand, og Professor Kristian 

Stokke har hatt et lengre opphold ved University of Cape Town.   

Professor Jan Hesselberg har hvert år et kurs (2sp)i utviklingsteori og -strategi ved 

Universitetet i Joensuu, Finland. Videre deltok Hesselberg i en større evaluering av 

utdannelsen i statsvitenskap, freds- og konfliktkunnskap og utviklingsstudier ved alle 

universitet og høyskoler i Sverige. 

Når det gjelder USA, inngikk ISS, sammen med andre norske universiteter, en 

avtale med Department of Sociology, University of California, Berkeley i 2004 om 

plasser ved deres bachelorprogram. Denne avtalen omfatter ikke kun sosiologistudenter, 

men er et tilbud til alle lavere grads studenter ved SV-fakultetet i Oslo. Tilbudet tilsvarer 

30 studiepoeng eller ett semesters studium i Norge. 

De første studentene fra Oslo ble sendt til Berkeley allerede i vårsemesteret 2004, 

og denne avtalen er fortsatt den som omfatter flest studieplasser. Tilbudet er så langt vært 

et skreddersydd opplegg i komparativ samfunnsvitenskap med vekt på USA og Europa 

Tilbudet vil bli utvidet med tilbud på flere kurs i løpet av inneværende år. I kjølvannet av 

denne avtalen kan vi også sende masterstudenter til Berkeley, men for dem finnes det 

intet separat opplegg. 

Tidligere hadde ISS utvekslingsavtaler med Northwestern University (NWU) i 

Chicago om masterstudenter. Denne avtalen ble imidlertid kansellert i 2004. Avtalen var 

sterkt avhengig av én person ved NWU, Charles Ragin, som i mellomtiden flyttet til 

Arizona. Gjennom Ragin har vi fått til en bilateral avtale om at vi kan sende 

masterstudenter til University of Arizona, Tucson. 

Ledelsen ved ISS har samtidig inngått avtaler på mer individuelt nivå med 

professorer ved Stanford University (2 professorer), UC Berkeley (3 professorer) og 

Columbia (New York, 1 professor), som innebærer at PhD-studenter og ansatte ved ISS 

vil kunne henlegge sin forskning til ulike institutter ved disse universitetene hvis de 

skulle ønske det. Forutsetningen er da at de som ønsker et forskningsopphold ved en av 

disse institusjonene, arbeider med et tema som passer inn i forskningsprofilen til disse 

potensielle sponsorene. Ved UC Berkeley har vi dessuten lange tradisjoner for at 
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masterstudenter tilknyttet relevante prosjekter kan tilbringe ett semester eller ett år i 

forbindelse med skriving av hoved- eller masteroppgaver. I noen grad har ISS også 

forsøkt å bidra til internasjonalisering gjennom avtaler knyttet an til professor II-stillinger 

ved UiO. Det gjelder UC Berkeley og Columbia University, New York. Tabellen 

nedenfor viser de avtaler om student- og forskerutveksling vi har med amerikanske 

universiteter.  

 
OVERSIKT OVERAVTALER OM STUDENT- OG FORSKERUTVEKSLING MED AMERIKANSKE 

UNIVERSITETER:   

Universitet Avtalepartner Omfatter Fag 
University of Arizona, Tucson Charles Ragin Ca. 5 master/PhD-

studenter 
sosiologi 

University of California, 
Berkeley 

Kim Voss, 
Department of sociology 

(5 bachelor vår 2005, 
men flere framover) 

SV-
programmer 

University of California, 
Berkeley 

Niel Fligstein, Department of 
Sociology 

Vit. ansatte, Ph.D sosiologi 

University of California, 
Berkeley 

Barrie Thorne, Department 
Chair of Women’s Studies, 
and Department of Sociology 

Vit. ansatte, Ph.D sosiologi 

University of California, 
Berkeley 

John Freeman, Haas School of 
Business 

Vit. ansatte, Ph.D sosiologi 

University of California, 
Berkeley 

Trond Petersen, Department 
of Sociology 

Vit. ansatte, Ph.D, 
master 

sosiologi 

Stanford University Mike Hannan, Stanford 
Graduate School of Business 

Vit. ansatte, Ph.D sosiologi 

Stanford University Susan Olzack 
Departement of Sociology 

Vit. ansatte, PhD sosiologi 

Columbia University Glenn R. Carroll 
Columbia Business School 

Vit. ansatte, PhD sosiologi 

 

Ledelsen ved ISS har i 2005 også arbeidet med å utvikle samarbeidet i Norden om 

forskerutdanningen. Vi arrangerte i den sammenheng våren 2005 en konferanse i Riga, 

Latvia i samarbeid med Stockholm Universitet og København Universitet for PhD-

studenter og veiledere. Ca 20 PhD-studenter deltok på konferansen med papers. 

Konferansen var støttet av NFR. 

 

Avdeling for samfunnsgeografi deltar innenfor Worldwide University Network, 

noe som gir muligheter for forskeropphold for PhD-studenter og vitenskapelig ansatte 

ved medlemsuniversitetene i USA, Storbrittannia, Nederland og Kina. Samfunnsgeografi 

tilbød dessuten et ukentlig videoseminar i høstsemesteret i regi av WUN under tittelen 
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”Horizons in Human Geography”. Dette gir masterstudenter og ansatte i 

samfunnsgeografi muligheter til faglig oppdatering og diskusjon med ledende 

internasjonale forskere innenfor faget. 

 

 

Studiepoeng og kandidatproduksjon 

Instituttet har en svak økning i studiepoengproduksjon. Som det framgår av tabellen økte 

antall studiepoeng fra 30240 i 2004 til 30520 i 2005 på lavere grad (begge fag). På 

høyere grad økte studiepoengproduksjonen fra 11860 til 12360 mellom 2004 og 2005. 

Utviklingen i studiepoengproduksjon og kandidater (i parantes) er vist i tabellen under.  
Fag/grad 2004 vår 2004 høst 2004 totalt 2005 vår 2005 høst 2005 totalt 

Sosiologi: lavere grad 9380 (568) 12190 (788) 21570 (1356) 10020 (661) 10800 (719) 20820 (1380) 

Sosiologi: høyere grad 3916 (150) 4204 (142) 8120 (292) 4010 (138) 4360 (165) 8370 (295) 

Samfunnsgeografi: 
lavere grad 5030 (296) 3640 (269) 8670 (565) 5230 (319) 4470 (303) 9700 (622) 

Samfunnsgeografi: 
høyere grad 2345 (74) 1395 (55) 3740 (129) 2250 (61) 1740 (69) 3990 (130) 

TABELL: STUDIEPOENG OG KANDIDATER I PARANTES. KILDE FS. 581.003.  

 

Kvalitetssikring av studiene 

Universitetsstyret ved UiO vedtok 24.02.04 et system for kvalitetssikring av 

utdanningsvirksomheten med sikte på innføring i 2004. Systemet innebærer felles krav til 

kvalitetssikring av enkeltemner, programmer, bruk av tilsynssensor og gjennomføring av 

årlig kvalitetsprosess (analyse, vurdering og rapportering). Hver enkelt enhets 

kvalitetssikringsarbeid skal kunne dokumenteres på en slik måte at et nasjonalt 

tilsynsorgan (NOKUT) kan vurdere om det er tilfredsstillende utført. Kvalitetssikrings-

systemet fikk endelig form og full virkning i 2005.  

Sosiologi fikk i 2005 i gang evalueringen ved hjelp av tilsynssensorer. Vi har tre 

slike: Professor Kristen Ringdal ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU 

fungerer som tilsynssensor for kursene i kvalitativ og kvantitativ metode. Professor Olav 

Korsnes ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen har ansvaret som tilsynssensor 

for alle kurs på bachelornivå, unntatt metode. Professor Per Morten Schiefloe fyller den 
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samme rollen i forhold til emnene på masternivå. Alle tre avga sine evalueringer høsten 

2005, og programutvalget vil følge opp disse evalueringene i sin videre planlegging. 

Samfunnsgeografi har professor Nina Gunnerud Berg ved Geografisk institutt ved 

NTNU i Trondheim som tilsynssensor. Hennes vurderinger har vært positive. En av 

hennes merknader har allerede ført til at grunnboken på innføringsemnet i bachelorgraden 

er endret. 

I 2005 har instituttet også gjennomført kvalitetssikringsarbeid ved at de fleste 

emner har blitt underveisevaluert. Dette har skjedd i hovedsak gjennom samtaler mellom 

emneansvarlig og et utvalg av studentene (en referansegruppe). Tidligere semester ble 

nettbaserte spørreskjema brukt i evalueringen. Det var relativt lav svarprosent på de 

nettbaserte spørreundersøkelsene, og tilbakemeldingene svært varierende. Erfaringene fra 

samtalene mellom emneansvarlig og studentgrupper har vært positive, og emneansvarlige 

har fått konstruktive tilbakemeldinger i samtalene.  

Målet med alle former for evaluering har vært å foreta nødvendige endringer 

enten underveis i semesteret, for å bedre studiekvaliteten og studenttilfredsheten, eller på 

noe lengre sikt. Det har med andre ord også vært å få informasjon som kan være relevant 

for planleggingen av eksisterende kurs framover, samt eventuelt komme opp med nye 

kurs. 
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Forskning 

Erfaringene fra 2004 var at arbeidet med å få kvalitetsreformen på skinner tok mye 

krefter. Ledelsen ved instituttet har i 2005 hatt mange drøftinger omkring hvordan 

betingelsene for konsentrert tid til forskning skal kunne bli en realitet. Flere alternativer 

har vært luftet. Ett er at fast ansatte skal konsentrere sin undervisning til det ene 

semesteret i studieåret. Dette ble vanskeliggjort av at vi har hatt opptak til masterstudiet 

hvert semester, og at følgelig kursporteføljen på mastergrad for sentrale emner var den 

samme både høst og vår. Instituttet har imidlertid, som nevnt over, bestemt at vi fra 

høsten 2006 kun skal ta opp studenter på våre masterprogram på slutten av vårsemesteret 

med henblikk på oppstart i høstsemesteret. Dette vil kunne legge forholdene til rette for 

mer tid til sammenhengende forskning i tiden framover. Fremdeles er imidlertid de fleste 

henvist til forskningsterminer for å realisere langsiktig konsentrert forskningsvirksomhet. 

 

I 2005 var følgende ansatte i forskningstermin:  
Avdeling for sosiologi: Avdeling for samfunnsgeografi: 

Gunn E. Birkelund Høst 2005 Kristian Stokke Vår 2005 
Regi Enerstvedt Vår og høst 2005   

Arvid Fennefoss Høst 2005   

Ragnvald Kalleberg Vår 2005   

Lise Kjølsrød Vår og høst 2005   

Arnlaug Leira Vår og høst 2005   

Per J. Otnes Vår 2005   

Tone S. Wetlesen Vår 2005   

 

Midler fra NFR og EU 

En eksplisitt målsetting for Universitetet i Oslo er å øke andelen eksternt finansierte 

prosjekter ved enhetene. Tradisjonelt har forskere ved ISS ikke vært særlig aktive i 

forhold til denne form for virksomhet. I noen grad skyldes nok det en tradisjonell skepsis 

til at forskning skal finansieres via midler som kommer utenfra. Det har vært og er 

fremdeles en frykt for at eksterne midler skal fortrenge interne bevilgninger via 

universitetet sentralt. I tillegg kommer det faktum at mange ansatte har lagt sine 
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eksternfinansierte prosjekter til frittstående forskningsinstitutter utenfor UiO. Til 

gjengjeld har de fått en bistilling i denne sektoren. Når det er sagt, kan ISS vise til en 

positiv utvikling i midler fra eksterne kilder også i 2005.  

Først og fremst gjelder det fra NFR, men også midler fra EU og departementene 

utgjør betydelige bidrag til forskningsvirksomheten ved instituttet. Willy Pedersen har for 

eksempel prosjekter fra både Justisdepartementet og Barne- og familiedepartementet 

(BFD) (i dag Barne- og likestillingsdepartementet, BLD). Det samme gjelder Petersen og 

Høgsnes som har midler fra BLD i 2005 og 2006.  

På avdeling for sosiologi vil vi trekke fram følgende eksternfinansierte EU- og 

NFR-prosjekter: 

1. Karin Widerberg leder et EU-finansiert prosjekt med tittelen ”Changing 

Knowledge and Disciplinary Boundaries through Integrative Research Methods in 

the Social Sciences and Humanities”. Prosjektet har fått innvilget kr. 705.000 og 

går over 3 år. Prosjektet har knyttet til seg 2 vitenskapelige assistenter.  

2. Arne Mastekaasa, i samarbeid med Gunn Birkelund og Marianne Nordli Hansen, 

leder et NFR-prosjekt med tittelen ”Educational Careers: Attainment, 

Qualifications, and Transition to Work”. Prosjektet strekker seg fra 2004 til 2007, 

og har fått innvilget kr. 5 millioner. Prosjektet har for tiden to stipendiater og en 

vit.ass. knyttet til seg.  

3. Et annet NFR-prosjekt med varighet fra 2004 til 2006 dreier seg om ”Inkludering 

av kvinner, etniske minoriteter og eldre i arbeidslivet: Ansettelser, stillinger, lønn 

og karriereforløp” og er ledet av Geir Høgsnes og Trond Petersen. Prosjektet har 

fått innvilget kr. 2 millioner.  

Ved avdeling for samfunnsgeografi vil vi nevne følgende prosjekter: 

1. Karen O’Brien leder et nytt internasjonalt forskningsprogram og nettverk omkring 

”Global Environmental Change and Human Security”. Prosjektet har tilført 

instituttet 2 nye forskningsstillinger i samfunnsgeografi (Karen O’Brien, Lynn 

Rosentrater) for perioden 2005-2008. Tiltaket er finansiert av NFR, Norad og 

UiO. 
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2. Siri Eriksen leder et NFR-finansiert forskningsprogram med tittelen ”Climate 

adaptation as a livelihood struggle: Conflict and vulnerability among dryland 

populations in Kenya.” 

3. Kristian Stokke leder et forskningsprogram om fred og demokratisering i Sri 

Lanka, finansiert fra NFR (2005-2007) 

 

Forskerutdanning 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi hadde i 2003 et meget godt år når det gjaldt 

ferdige doktorgradskandidater. Hele 17 studenter disputerte for Dr. polit.-graden det året, 

14 ved sosiologi og 3 ved samfunnsgeografi. Dette skjedde etter henvendelser fra 

ledelsen ved instituttet i 2002. Årene 2004 og 2005 ble begge en nedtur i denne 

sammenheng med henholdsvis 6 og 4 kandidater uteksaminert, med henholdsvis 9 totalt 

på sosiologi og 1 på samfunnsgeografi. Tabellen nedenfor sammenfatter antall 

uteksaminerte kandidater ved instituttet fra 2003 til 2005. 

 
 2003 2004 2005 
Samfunnsgeografi 3 1 0 
Sosiologi 14 5 4 

 

Delvis skyldes dette tilfeldige sykliske variasjoner og disse tallene vil nokså 

sikkert øke i 2006. Vi har dessuten søkt å redusere tiden fra kandidater leverer avhandling 

til komite blir oppnevt og disputas finner sted. Det har lykkes å få ned denne tiden en god 

del.  

Instituttet innser at det har vært svakheter ved tilbud av kurs for våre 

doktorgradskandidater. Tilbudet har vært tilfeldig og sporadisk, samt at det i liten grad 

har vært rettet mot studentenes behov. En del doktorgradsstudenter har da også klaget på 

dette. Vi har av den grunn investert mye i å utvikle en mer gjennomarbeidet 

kursportefølje, med et mer systematisk og langsiktig tilbud for våre doktorgradsstudenter. 

Vi ser også et problem med koordineringen av forskerutdanningen på nasjonalt nivå. 

Problemet med koordinering har vært drøftet i Det nasjonale fagrådet for sosiologi og 

anerkjent som noe vi må arbeide videre med. I forlengelsen av denne diskusjonen 

besluttet Det nasjonale fagrådet for sosiologi på sitt møte i august 2005 at instituttleder 
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Olav Korsnes (UiB), i samarbeid med forskningsleder Willy Pedersen (UiO), skal arbeide 

videre med å forsøke å realisere denne målsettingen. 

Avdeling for samfunnsgeografi tilbyr doktorgradskurs gjennom SV-fakultetets 

Oslo Summer School in Comparative Social Science. Kurset i 2005 var med Professor 

Don Mitchel (Syracuse University) med tittelen Urban Public Space and the Right to the 

City. Stipendiater i samfunnsgeografi tar kurs ved forskjellige institusjoner i inn- og 

utland. 

Avdeling for sosiologi besluttet i 2004 å forsøke å starte en mer systematisk 

opplæring i kvantitativ og kvalitativ metode. I tillegg til egne krefter ønsket vi også å 

trekke inn forskere fra andre universiteter i Norge og Norden for å få til et bredest mulig 

tilbud. Tilbudet ble gitt første gang i juni 2005, med tre kurs, henholdsvis ett i kvantitativ 

og to i kvalitativ metode. Det ble i tillegg gitt et metodekurs i tidsserieanalyse høsten 

2005. 

Kurstilbudet på doktorgradsnivå i 2005 omfattet samlet følgende tilbud: 
 

• Dislocating Cultures med prof. Uma Narayan og prof. Karin Widerberg m.fl. 

Arr. Sammen med Senter for kvinne- og kjønnsforskning 9.-11. mars  

• Minnearbeid med prof. Karin Widerberg 6.-8. juni  

• Feltforskning med prof. Dag Album 8.-10. juni 

• Kategorisk avhengige variabler med prof. Trond Petersen 20.-24. juni  

• Anvendt tidsserieanalyse med prof. Ole-Jørgen Skog 26.-30. september  

• Klasse og ulikhet med prof. Marianne Nordli Hansen og prof. Arne Mastekaasa m.fl. 12.-14. 

desember 

 

Osloforskning 

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo Kommune og Universitetet i Oslo, som skal 

bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo. 

Osloforskning er organisert som et program som lokaliseres, ledes og administreres ved 

ISS. Universitetet i Oslo ønsker å stimulere Osloforskningsmiljøet og satser på både 

hovedfagsstudenter og etablerte forskere. Oslo kommune ønsker på sin side å nyttiggjøre 

seg universitetets kompetanse for å kunne drive fremtidsrettet styring.  



 

 

Et virkemiddel for å stimulere Osloforskning er å gi økonomisk støtte i form av 

mindre stipend til forskningsprosjekter, hovedfagsoppgaver og artikler. Faglig leder for 

Osloforskning er professor Lise Kjølsrød, sekretær er forskningskonsulent Harald Botha.  

I 2005 ble det delt ut kr 220.000,- i stipend til tilsammen 22 høyeregrads 

studenter. Fagområde og prosjekt fremgår av tabelloversikten under.  

 

Fag: Prosjekttittel: 
Kunsthistorie Lund og Slaattos bidrag til Eidsvollplass og 

Studenterlunden 

Samfunnsmedisin Hvem fortsetter og hvem slutter med fysisk aktivitet i 

ungdomsårene – og hvorfor? 

Samfunnsgeografi Vanskeligstilte boligsøkere i Oslo – behovproblematikk i 

Oslo sammenliknet med andre norske storbyer. 

Sosiologi Elevsammensetninger og skoleprestasjoner i 

ungdomsskolen 

Sosialantropologi Tyrkiske muslimer i Oslo – to menigheter; små enheter i 

store nettverk. 

Psykologi Barn prenatalt eksponert for rusmidler: Ana lyse av 

samspill med vekt på: Oppmerksomhetsfunksjon og 

selvregulering. 

Samfunnsgeografi 10 år med motstand. Er skaterne på rådhusplassen i Oslo et 

eksempel på bevisst geografisk motstand? 

Historie Tukthuset i Christiania og ulydige barn 1741-1771 

Samfunnsgeografi Universell utforming – fra visjon til null 

Sosiologi Innvandrere på arbeidsmarkedet i Oslo – hvilken 

betydning har endogami på lønn og yrkesvalg? 

Konferansesøknad Forskningskonferanse ”Klink og seil” 

Samfunnsgeografi Flyttemønster hos unge voksne i oslo indre øst 

Historie Gifte lærerinners arbeid i Oslo kommune 1928-1936 

Historie Vi kan – utstillingen 

Statsvitenskap Innvandrere og politisk innflytelse 

Historie Solidaritet til besvær? 

Sosialantropologi Tolk rett? Rett tolk? En antropologisk studie av tolking i 

Oslo 

Historie Familiestrategier i testamenter fra Christiania og Akershus 

1810-1854 

Statsvitenskap Storbyen som regional motor! 
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Religionshistorie Kulturkræsj i mikrokosmos? Om oppdragelse av barn i 

fosterhjem med annen religion enn de biologiske 

foreldrene 

Sosiologi Boligforløpet 

Samfunnsgeografi Kultur for alle? En casestudie av kulturoppfølging i 

Bjørvika 

 

Instituttseminar 

Instituttet arrangerer regelmessig et forskningsseminar, hvor ansatte legger fram utkast til 

artikler eller kapitler til bok som er under arbeid. Det er på forhånd oppnevnt en 

kommentator og åpnes dernest for generell debatt. Møtene fungerer bra, tidvis er de bra 

besøkt, men en vil ta sikte på tydeligere etablere en norm om at en forventer oppmøte fra 

hele staben poå disse møtene. I 2005 ble det arrangert 10 slike seminarer. I tillegg har 

prosjektet som Arne Mastekaasa leder fortsatt sin praksis med ukentlige seminarer hvor 

medlemmer av prosjektet eller inviterte gjester legger fram sine resultater.  

Tabellen nedenfor gir en oversikt hvem som har hatt presentasjoner på instituttets 

interne seminar.  

 
FORSKNINGSMØTER VÅR 2005 

2/2 Lars Mjøset: Nordic Social Theory 
2/3 Kjell Kjellmann: Social movements: Abeyance and Norwegian 

Environmentalism 
6/4 Espen Gran: Transnational relations among Iraqi Kurds in Norway and 

Northern Iraq 
4 /5 Anila Nauni: Maskulinitet som sosial integrering 
1 /6 Astrid Skatvedt: Alminnelighetens potensial 

 
FORSKNINGSMØTER HØST 2005 

7/9 Ulla Britt Lilleaas: Maskuliniteter mellom liv og død. Kommentar ved Jørgen 
Lorentzen 

12/10 Ketil Skogen: Narratives of the wolf conflicts in France and Norway: Symbolic 
power and cultural resistance 

2/11 Anne Lise Ellingsæter: "New" and "old" politics of time to care. Three 
Norwegian reforms 

16/11 Anne Krogstad: Kristin Halvorsens blogging under valgkampen 
14/12 Nils Christie og Fredrik Barth i samtale med Fredrik Thue: Opptakt. Om tida da 

norsk samfunnsforskning fant sin form på 1950-tallet og hvordan. 
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Avdeling for samfunnsgeografi opprettet høsten 2005 et forskningsseminar for 

intern diskusjon pågående forskningsprosjekter og planer. Høstsemesteret 2005 omfattet 

følgende presentasjoner: 

31/8 Robert Hassink: Research projects in economic geography 
Feb. Siri Eriksen 
2/11 Per Gunnar Røe: Finansaktørers roller i boligutbygging 
14/11 Amy Glasmeier (The Pennsylvannia State University): Poverty in America? It is 

more than you see on the TV 
16/11 Karen L. O’Brien: Global environmental change in an era of globalisation 
23/11 Kristian Stokke: Conflict resolution and democratisation in the aftermath of the 

2004 tsunami: A comparative study of Aceh and Sri Lanka 
30/11 Sylvi B. Endresen: Labour hire companies 
7/12 Hege M. Knutsen: Impeding industrial development? Regional trade 

arrangements as a response to quota abolition in the textile and garment industry
 

Instituttet har også i 2005 bestrebet seg på å utvikle nettverk til både nasjonale og 

internasjonale søsterinstitusjoner. Dette har dels skjedd gjennom inviterte gjesteforelesere 

fra inn- og utland. En oversikt gis i tabellen nedenfor.  

 

Dato Navn Tilhørighet Tema 
22.02.05 Professor P. 

Balasundarampillai 
Jaffna University Impacts of the 2004 tsunami in 

Northeast Sri Lanka 
13.6.05 Professor Kim 

Voss 
University of 
California, Berkeley 

Theorizing Social Movements in a 
New Millennium: Lessons from the 
Past, Challenges for the Future 

24.8.05 Professor Claus 
Offe 

Humboldt-
universitetet i Berlin 

Trust and transition: What makes for 
horizontal trust in new democracies 

22.9.05 Professor Steven 
Lukes 
 

New York 
University 

Questions about power lessons from 
the Louisiana hurricane.  

Oktober Radha D’Souza The University of 
Waikato 

Water Conflicts 

10.11.05 Professor John 
Freeman 

University of 
California, Berkeley 

Innovation in large and small 
companies 

14.11.05 Professor Amy 
Glasmeier 

The Pennsylvannia 
State University 

Poverty in America? It is more than 
you see on the TV 

18.11.05 Doktorand Klaas 
Kunst 

Philipps-Universität 
Marburg 

The Bundestag and the German 
Political System 
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Stimulering av forskningsvirksomhet 

Instituttet har i mange år praktisert ordningen med stimuleringsmidler til individuelle 

veiledere av hovedfags- og doktorgradskandidater. I forbindelse med innføringen av ny 

budsjettmodell ved SV-fakultetet i 2003 besluttet styret ved ISS at denne praksis skulle 

utvides til også å gjelde publikasjoner som gir uttelling i budsjettmodellen. Stimulering 

av vitenskapelig produksjon er utarbeidet i samsvar med vektingen som publikasjoner har 

i SVs budsjettmodell, dvs. at bøker på internasjonale forlag gir mest uttelling og artikler i 

nordiske antologier minst, med andre mellom disse ytterpunktene. Tabellen under viser 

hvordan stimuleringsmidler fordeles ved ISS i forhold til publikasjoner og veiledning.  

 

Sosiologi: satser over stimuleringsmidler  
MASTEROPPGAVE  
Eneveileder 6 000,00 
Hovedveileder 5 000,00 
Biveileder 1 000,00 
  
Ph.d. AVHANDLING  
Eneveileder 20 000,00 
Hovedveileder 15 000,00 
Biveileder 5 000,00 
  
PUBLISERING  
Bok på internasjonalt forlag 12 000,00 
Artikkel i internasjonalt tidsskrift m/referee 5 000,00 
Antologi på internasjonalt forlag 3 000,00 
Bok på nordisk forlag 7 000,00 
Artikkel i nordisk tidsskrift m/referee 1 500,00 
Antologi på nordisk forlag 1 500,00 

 

 

Samfunnsgeografi: satser over 
stimuleringsmidler  
MASTEROPPGAVE  
Eneveileder 3 000,00 
Hovedveileder 2 000,00 
Biveileder 1 000,00 
  
Phd. AVHANDLING  
Eneveileder 15 000,00 
Hovedveileder 10 000,00 
Biveileder 5 000,00 
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PUBLISERING  
Bok på internasjonalt forlag 12 000,00 
Bok nordisk forlag 7 000,00 
Redigert bok internasjonalt forlag 6 000,00 
Redigert bok nordisk forlag 3 000,00 
Artikkel internasjonalt fagtidsskrift  5 000,00 
Artikkel nordisk fagtidsskrift 1 500,00 
Kapittel i redigert bok internasjonal 3 000,00 
Kapittel i redigert bok nordisk 1 500,00 
TABELL: OVERSIKT OVER STIMULERINGSMIDLER FOR PUBLIKASJONER 

 

Ved instituttet fordeler ”tellekant”-publikasjonene seg i følgende kategorier for 2005: 
 Samfunnsgeografi Sosiologi 
Bok – nordisk 0 7 
Bok – internasjonal 1 0 
Antologibidrag – nordisk 1 4 
Antologibidrag – internasjonal 2 9 
Tidsskriftpublikasjon – nordisk 0 20 
Tidsskriftpublikasjon - internasjonal 6 6 
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Personellsituasjonen 

I 2005 gikk ingen medarbeidere ved avdeling for sosiologi av med pensjon ved fylte 70 

år. Heller ikke ved avdeling for samfunnsgeografi hadde man avgang på grunn av alder. 

Avganger i 2004 innebar imidlertid nyrekruttering ved instituttet i 2005. Det ble 

ansatt to førsteamanuensisstillinger ved avdeling for sosiologi og én ved avdeling for 

samfunnsgeografi i 2005. I tillegg ble det besluttet å ansette tre professor II-stillinger i 

sosiologi. Ved avdeling for samfunnsgeografi ble det tilført 2 nye midlertidige 

vitenskapelige stillinger for perioden 2005-2008 gjennom et delvis eksternt finansiert 

forskningsprogram omkring ”Global Environmental Change and Human Security 

(GECHS)”. I tillegg fikk avdeling for samfunnsgeografi en ny post.doc.-stilling finansiert 

av SV-fakultetet. Dette betyr at samfunnsgeografi har fått 4 nye vitenskapelige ansatte, 

noe som utgjør en betydelig styrking av forskningskapasiteten ved avdelingen. ISS tar 

sikte på at plantallene for faglige ansatte i faste stillinger ved instituttet som er fastsatt av 

SV-fakultetet skal oppfylles. Det er følgelig åpnet for å ansette én ny 1.amanuensis i 

sosiologi 2006. 

Avdeling for sosiologi har i forbindelse med Kvalitetsreformen gjort utstrakt bruk 

av vikariater i lektorstillinger. I løpet av 2004 hadde vi en debatt om bruken av lektorer 

også i årene som ligger foran oss, og det ble avklart at ISS ikke vil gå inn på ansettelser 

av lektorer i faste stillinger. Bruken av lektorer skal begrenses til vikariater i forbindelse 

med sykdom, forskningsterminer eller andre former for legitimt fravær i den faste staben 

av forskere. I 2005 hadde vi to ansatte i lektorstillinger. Avdeling for samfunnsgeografi 

hadde i høstensemesteret en midlertidig lektorstilling. 

Det har skjedd få endringer i administrasjonen i 2005. Administrasjonen ved 

instituttet har imidlertid sterkt preg av et mylder av vikariater som skyldes at fast ansatte 

ikke er i egne stillinger, men vikarierer i andres stillinger. Dette gjelder også ved 

inngangen til 2006. 
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Instituttets styring og ledelse: 

Ledelsen ved instituttet er: 

Instituttleder 
Professor Geir Høgsnes 

Nestleder 
Professor Jan Hesselberg 

Administrativ leder 
Tori Norheim Sandlie 

Undervisningsansvarlig 
Sosiologi: Dag Album 
Samfunnsgeografi: Jan Hesselberg 

Forskningsansvarlig 
Sosiologi: Willy Pedersen 
Samfunnsgeografi: Kristian Stokke 

 

Instituttstyret: 

Instituttstyret er instituttets høyeste organ og ansvarlig for alle saker som har prinsipiell 

karakter eller er av betydning for virksomheten ved instituttet. Instituttstyret har 9 

medlemmer. Sekretær i instituttstyret har vært administrativ leder Tori Norheim Sandlie. 
 

Medlemmer i 2005:  

Geir Høgsnes (leder) 

Marianne Nordli Hansen (repr for fast vitenskapelig ansatte sosiologi) 

Willy Pedersen (repr for fast vitenskapelig ansatte sosiologi) 

Vara:  Ole-Jørgen Skog 

 Tone Schou Wetlesen 

 Arvid Fennefoss 

Jan Hesselberg (nestleder) 

Kristian Stokke (repr for fast vitenskapelig ansatte samfunnsgeografi) 

Vara: Bjørnar Sæther 

 Terje Wessel 

Kjell Erling Kjellmann (repr for stipendiater) 

Vara:  Elin Selboe 
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 Elin Sæther 

Sten Morten Henningsmoen (repr for administrativt ansatte) 

Vara:  Åsmund Røseid 

Studentrepresentant for Sgeo i instituttstyret: Hanne Bruvik, fast; Svein Olav Standal, 

vara (2005). 

Jarle Havnes (studentrepresentant sosiologi vår 2004) 

Jens Kristian Nilsen (studentrepresentant sosiologi høst 2004) 

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget: 

Utvalget utgår fra instituttstyret og består av følgende representanter:  

Geir Høgsnes (leder) 

Jan Hesselberg (nestleder) 

Marianne Nordli Hansen (repr. for fast vitenskapelig ansatte) 

Kjel Erling Kjellmann (repr for stipendiater) 

Jens Kristian Nilsen (studentrepresentant) 

 

Fagrådene:  

Instituttet hadde ved inngangen til 2005 to fagråd; fagrådet i sosiologi og fagrådet i 

samfunnsgeografi. Fagrådene var forberedende organ til institittstyret. Studiekonsulent 

Birgitte Bøgh Olsen fungerer som sekretær for Fagrådet i samfunnsgeografi og 

studiekonsulent Åsmund Røseid fungerer som sekretær for Fagrådet i sosiologi. 

 

Fagrådet i samfunnsgeografi: 

Jan Hesselberg 

Kristian Stokke 

Bjørnar Sæther 

Terje Wessel 

Elin Selboe 

Svein Olav Standal, studentrepresentant i fagrådet (vår 06) 
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Ida Andreassen, vara studentrepresentant i fagrådet (vår 06) 

 

Fagrådet i sosiologi: 

Geir Høgsnes 

Marianne Nordli Hansen 

Willy Pedersen 

Ole-Jørgen Skog 

Kjell Erling Kjellmann 

Jarle Havnes (studentrepresentant vår 2004) 

Jens Kristian Nilsen (studentrepresentant høst 2004) 

Irene Prestøy Lie (studentrepresentant vår og høst 2004) 

 

Fagrådet i sosiologi ble i 2005 besluttet nedlagt. 

 

Stabsmøter: 

I særlig viktige eller spesielle saker har ledelsen innkalt til stabsmøter der det har vært 

mulig for alle tilsatte å komme med innspill. I 2005 ble det holdt følgende stabsmøter:  

 

Sosiologi:  

9. februar Prinsipper for god veiledning 

23. november  Utpeking av kjerneområder i sosiologi. 

 

Samfunnsgeografi: 

16. november  Utpeking av kjerneområder i samfunnsgeografi. 

7. desember Utpeking av kjerneområder i samfunnsgeografi. 

 
 

Programutvalgene: 

Programutvalgene har det koordinerende ansvar for studietilbudene i sosiologi og 

samfunnsgeografi. Programutvalgene behandler de faglige rammene, viktige 

 28



 

 

prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene.  

 

Programutvalget ved samfunnsgeografi sine medlemmer er de samme som i 

fagrådet ved samfunnsgeografi.  

 

Programutvalget ved sosiologi har de samme medlemmer som i fagrådet ved 

sosiologi, samt undervisningsleder Dag Album som også er leder for programutvalget. 

(Merk. Programutvalgene har endret navn til Programråd.) 
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Økonomi 

Resultatet ved ISS viser et positiv overskudd med 1mill. som har økt med 158% i løpet 

av året sammenlignet med budsjettet. Forklaringen ligger i økte bevilgninger for 

samfunnsgeografi, økte refusjoner og utsatte ansettelser. Økningen i bevilgningen for 

samfunnsgeografi var på 0,3 mill. og innsparingen på lønnsmidler står for nærmere 0,6 

mill.  

Investeringer 

Det ble foretatt investeringer for 0,3 mill. herunder en oppgradering av instituttets AV-

utstyr for å styrke undervisningen. 

Lønnskostnader 

Lønnskostnadene er noe redusert i forhold til budsjettet. Årsaken ligger her i at det ikke 

lyktes å foreta ansettelser innen utgangen av 2005 og at refusjoner fra trygdeetaten ble 

høyre enn budsjettert. Utgiftene til driftskostnader økte i forhold til budsjett. Økningen 

gjenspeiler økt aktivitet i instituttet. 

Utsatt aktivitet 

Overførte midler skal brukes til nyansettelser for å øke aktiviteten i instituttet (0,9 mill). 

Nedenfor følger en oversikt over sentrale trekk i instituttets økonomiske situasjon 

i 2005, sammenlignet med 2004. 

 

ISS* 
Budsjett 
2005 

Regnskap 
2005 

Avvik i tall 
 

Regnskap 
2004 

Endring 
fra 2004 

Overført fra i fjor 478 478 0 -868 1 346 
Sum inntekter 39 869 40 765 -895 36 562 4 203 
Sum investeringer 0 323 -323 167 156 
Sum lønn 32 340 31 755 585 28 853 2 903 
Andre driftskostnader 7 170 7 816 -647 6 981 836 
Avsluttede prosjekter EFV-
b 0 -59 59 84 -143 
Sum kostnader (inkl. inv.) 39 510 39 836 -325 36 084 3 751 
Resultat  359 929 -570 478 451 

*Hele virksomheten vil si den ordinære bevilgningen fra fakultetet (sosiologi, 

samfunnsgeografi, administrasjonen og delvis Osloforskning). 
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For de enkelte avdelingene er bildet positiv. Avedelingene for sosiologi og 

samfunnsgeografi gikk begge med overskudd. Osloforskning gikk med underskudd i 

basisbevilgningen mens bildet er positiv for Osloforskningen sett under ett.   

 

Avdeling for sosiologi gikk med et lite overskudd i 2005. Utviklingen er positiv 

med hensyn til budsjettert underskudd for 2005.  Årsaken for overskuddet ligger i 

reduserte lønnskostnader for avdelingen i forhold til budsjetterte lønnskostnader. 

Driftskostnader er i samme størrelse i 2005 som i 2004.   Nedenfor gis det en oversikt for 

sosiologiens inntekter og kostnader sammenlignet med budsjett 2005 og regnskap 2004.   
SOS Budsjett 05  Regnskap 05  Regnskap 04 
Overført fra 2004 -202 -202 791 
Sum inntekter 22 079 22 142 20 785 
Sum investeringer 0 82 0 
Sum lønn 20 453 20 102 18 855 
Andre driftskostnader 1 670 1 834 1 987 
Avsluttede prosjekter EFV-b 0 48 0 
Sum kostnader (inkl. inv.) 22 123 22 066 20 842 
Resultat  -44 76 -57 

 

Avdelingen for samfunnsgeografi har et relativt stort overskudd i 2005. med. 

Inntektene økte også mer enn forventet for samfunnsgeografien gjennom en ekstra 

bevilgning fra fakultetet. I tråd med tidligere år la samfunnsgeografi opp til et forsiktig 

pengebruk i 2005. Forbruk av lønnsmidler og driftsutgifter er i tråd budsjettet. Oversikten 

gjengir det økonomiske bildet for samfunnsgeografi i 2005. 
SGO Budsjett 05  Regnskap 05  Regnskap 04 
Overført fra 2004 747 747 902 
Sum inntekter 8 534 8 764 6 993 
Sum investeringer 0 32 0 
Sum lønn 6 960 6 874 5 505 
Andre driftskostnader 1 269 1 167 598 
Avsluttede prosjekter EFV-b 0 0 0 
Sum kostnader (inkl. inv.) 8 228 8 073 6 103 
Resultat  306 691 890 

 

Den økonomiske situasjonen for Osloforskning er mer sammensatt enn det som 

kommer til utrykk i regnskapet for 2005. Årsaken for underskuddet ligger i måten 

regnskapet er organisert. Osloforskning er et samarbeid mellom ISS og Oslo kommune 

og finansieres gjennom bevilgninger fra disse. Dette gjenspeiles i regnskap ved at denne 

er delt i to hvor bidraget fra ISS føres over basisbevilgningen mens bidraget fra 
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Oslokommune føres over prosjektregnskap. Sammenlagt viser Osloforskning et positiv 

resultat på kr 523.000,-. 

Oversikten gjengir regnskapet for den delen av regnskapet som blir finansiert av 

ISS. 
OSLOFORSK Budsjett 05  Regnskap 05   Regnskap 04 
Overført fra 2004 2 159 2 159 3 207 
Sum inntekter 606 606 555 
Sum investeringer 0 0 0 
Sum lønn 190 178 99 
Andre driftskostnader 230 666 250 
Avsluttede prosjekter EFV-b 0 0 0 
Sum kostnader (inkl. inv.) 420 843 349 
Resultat  186 -237 206 

 

Resultatet for administrasjonen er positiv. Dette er en forbedring i forhold til det 

budsjetterte underskuddet og fra året 2004.  Administrasjonen har i løpet av året fått 

større inntekter enn budsjettert. Lønnskostnader er redusert som følge av større refusjoner 

fra det offentlige. Driftskostnader ligger på samme nivå som i 2004.   
ADM Budsjett 05  Regnskap 05 Regnskap 04  
Overført fra 2004 -1 269 -1 269 -1 444 
Sum inntekter 8 650 9 253 8 229 
Sum investeringer 0 209 167 
Sum lønn 4 738 4 602 4 394 
Andre driftskostnader 4 001 4 150 4 146 
Avsluttede prosjekter EFV-b 0 -107 84 
Sum kostnader (inkl. inv.) 8 739 8 853 8 790 
Resultat  -88 400 -561 

 

Under følger en redegjørelse for regnskapet 2005 for hele instituttet inkludert 

prosjektene og eksternfinansiert virksomhet:  

Totalt ISS 
Regnskap 
2005 

Regnskap 
2004 

Endring 
04-05 

Årsbudsjett 
2005 

Sum inntekter 50 289 37 659 0 47 747 

Sum investeringer 391 167  0 
Sum lønn 35 031 26 691 31 % 36 067 
Andre driftskostnader 10 220 9 177 11 % 9 917 
Avsluttede prosjekter EFV-b 0 0  0 
Avsluttede prosjekter EFV-o 0 0  0 
Sum kostnader (inkl. inv.) 45 643 36 035 27 % 45 984 
Resultat  4 647 1 624 186 % 1 763 
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Ekstern Finansierte Prosjekter 

Totalt EFP 
Regnskap 
2005 

Regnskap 
2004 

Endring 
04-05 

Årsbudsjett 
2005 

Sum inntekter 9 524 8 090 2 7 877 
Sum lønn 3 276 3 343 0 3 726 
Andre driftskostnader 2 404 2 795 161 2 748 
Avsluttede prosjekter EFV-b 59 -84 1 0 
Avsluttede prosjekter EFV-o 0 0 1 0 
Sum kostnader (inkl. inv.) 5 807 6 054 299 6 474 
Resultat  3 717 2 035 83 % 1 403 
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