
Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

 

  

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 
Postadr.: Postboks 1096 Blindern, 0317 Oslo 
Kontoradr.: Harriet Holters hus, Moltke 
Moes vei 31, 0851 Oslo 

Telefon: 22 85 52 57 
Telefaks: 22 85 52 53 
postmottak@sv.uio.no 
www.sv.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 

 

 
 

Til:    Instituttstyret      

Fra:   Instituttleder    

Sakstype:   Orienteringssak 

Saksnr:   13/2018 

ePhorte:   

Møtedato:  16. mai 2018 

Notatdato:  9. mai 2017 

Saksbehandler:   Inger-Lise Schwab 

 

Kommende tilsettinger i stipendiatstillinger i samfunnsgeografi i tre år (ekstern 

finansiert) 

 

Bakgrunn for saken 
Styret orienteres med dette om to tilsettingssaker som ventes satt opp på sakskartet til junimøtet. 

Tilsettinger vil være treårige stipendiatstillinger (SKO 1017). 

 

Andrea Nightingale begynner som førsteamanuensis i samfunnsgeografi ved ISS 15. februar 2019. 

Nightingale er partner i et EU-finansiert Marie Curie Training Network Grant (ITN) prosjekt, 

«WEGO». Nightingale har søkt ISS om å ta prosjektet med seg til ISS.  

 

Prosjektet har oppstart 1. september 2018 og innebærer tilsetting av to PhD-kandidater. 

Tilsettingsprosessen er påbegynt ved Nightingales nåværende institusjon Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU). Det er av praktiske årsaker ønskelig at utvelgelse av kandidater 

sluttføres ved SLU, blant annet for ikke å skape forsinkelse i forbindelse med prosjektoppstart. 

Muntlig tilbud er allerede gitt en kandidat; intervjuer for den andre stillingen ventes avsluttet i 

løpet av mai. 

 

En gjennomgang av tildelingen tilsier at prosjektet finansierer seg selv og medfører ikke 

tilleggskostnader for ISS. Instituttledelsen er i dialog med Nightingale for å sikre at kandidatene 

som er under vurdering tilfredsstiller blant annet SV-fakultetets krav til opptak til PhD-

programmet. 
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Forskrift til lov om statens ansatte §3 (3) gir unntak fra statsansatteloven ved ansettelse av 

arbeidstakere i staten som skal utføre oppdrag som er eksternt finansierte. Det vil si at instituttet 

har anledning til å tilsette personer i ekstern finansierte stillinger uten forutgående kunngjøring. 

 

 

Katrine Fangen     Inger-Lise Schwab                                              

instituttleder      kontorsjef 
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