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Forslag: 

Under § 6 Daglig ledelse 

Ta bort setningen: 

«Senterlederen tilsettes eller utpekes av rektor etter innstilling fra senterstyret for en periode på fire 

år med mulighet for fire års forlengelse.» 

Erstatte med setningen: 

«Senterlederen velges i henhold til Valgreglement for Universitetet i Oslo» 

 

Bakgrunn: 

Universitetsstyret vedtok i oktober 2018 å endre rekrutteringsform fra tilsatt til valgt leder ved STK. 

Det ble ikke gjort endringer i vedtektene som reflekterer dette, og det foreslås derfor at dette gjøre nå i 

forkant av valg til ny senterleder i 2020. 
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Økonomirapportering for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning 
 

5-årig prognose 
Halvparten av den vitenskapelige staben sluttet/gikk av med pensjon i 2017/2018 og vi hadde 

som følge av dette en periode med lav bemanning. I tillegg har vi to vitenskapelig ansatte i 

forlenget permisjon i 2019. I løpet av 2019 ble de siste stilingene besatt. En av de nyansatte 

hadde også med seg eksternfinansiering som reduserer hennes behov for ressurser fra senteret. 

Resultatet av alt dette er at senteret har et akkumulert underforbruk. 

STK planlegger å ansette en postdoktor for å styrke undervisning og forskning etter en periode 

med lav bemanning. Det vil sikre økonomisk kontroll uten at det drar med seg overforbruk etter 

at de akkumulerte midlene er brukt opp. Planen er at senteret skal nå en tilnærmet økonomisk 

balanse i 2024. 

Ambisjonen er at STK skal kunne ansette en ny person i fast vitenskapelig stilling. For å oppnå 

dette trenger vi å skaffe ekstern finansering. Men, grunnet stor usikkerhet knyttet til muligheten 

for å få til dette (nye tildelinger, og tilstrekkelig for å kunne ansette en fast vitenskapelig) så er 

ikke det lagt inn i budsjettet hverken på inntekts eller utgiftssiden. Finner vi rom for å realisere 

dette vil det dermed få konsekvenser for prognosen. 

Den planen som ligger i prognosen er konservativ og orientert mot et budsjett i balanse, men 

det ligger også årlig inne noe behov for ekstern finansiering og/eller innsparinger. Senteret vil 

på grunn av sin størrelse fort oppleve at hendelser med enkeltpersoner (f. eks. permisjoner eller 

eksternfinansiering) gir store utslag som skaper endringer i prognosen. Handlingsrom skapes 

hovedsakelig gjennom tilslag på eksternfinansierte prosjekt.  

STK har ikke tatt i bruk «forhåndsdisponering». 
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* Det er ikke påkrevet med en detaljert oppdatert prognose for 2019, men vi ber om at man oppgir det antatte akkumulerte mer-/mindreforbruk/saldo 
som ligger til grunn for den 5-årige prognosen 

 

Vurdering av årsverksutvikling 
 

  
 
Årsverkene vil være stabile i løpet av prognoseperioden, men vil gå med avslutning av perioden 

for oppnå balanse i budsjettene.  

 


