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Trondheim, 9 juli 2018 

Til Anne Kristine Børresen, dekan Det humanistiske fakultet, NTNU, 

 

Vi er veldig skuffet og lei oss over innholdet og tonen i den siste tidens mediedekning av 

Institutt for historiske studier (IHS). Ingen arbeidsplass er perfekt, men vi kjenner definitivt ikke 

igjen det bildet som skapes av IHS i brevet du mottok fra en gruppe av våre kollegaer og i 

avisartiklene. Det representerer ikke hvem vi er eller vårt institutt. Våre kollegaers oppfatning 

representerer ikke den oppfatningen mange av IHSs ansatte har av instituttets ledelse og 

arbeidsmiljø, og vi som har skrevet dette brevet, godtar ikke at de tar oss til inntekt for sine 

synspunkter. Ved å sette enkeltstående personalrelaterte saker i en videre kontekst, oppnår de at 

det skapes et forvrengt bilde av hvordan virkeligheten ved instituttet er for de fleste av oss. Vi er 

åpne for en kritisk og faktabasert diskusjon om vårt arbeidsmiljø, men den diskusjonen hører 

hjemme ved instituttet, ikke i media. 

 

Vi vil gjerne fremheve den omfattende innsatsen instituttets ledelse har lagt ned over de siste fem 

årene ved å ta opp arbeidsmiljørelaterte saker på en positiv, åpen og kollegial måte. Vi vil rose 

dem for å ha skapt et rom hvor kollegaer kan ytre seg fritt og åpent og for at de oppmuntrer til 

åpen dialog. IHSs ledelse har gått langt i sitt arbeid med å sette på dagsorden de områdene hvor 

ARK tydeliggjorde et behov for handling og med den etterfølgende, interne undersøkelsen om 

arbeidsmiljøet ved instituttet. Dette bekrefter at ledelsen har vært villige til å lytte og lede i en 

atmosfære preget av åpenhet og gjennomsiktighet. Vi vil aktivt og åpent arbeide for at alle våre 

kollegaer benytter seg av muligheten ledelsen har skapt til å samarbeide om å løse utfordringene 

knyttet til arbeidsmiljøet vårt i fellesskap. 

 

Vi har tillitt til IHSs ledelse i deres arbeid med å håndtere og løse utfordringer knyttet til vår 

arbeidsplass og vi vil støtte deres ønske om å fremme et positivt arbeidsmiljø ved IHS. 

 

Med vennlig hilsen (i alfabetisk rekkefølge)1 

Førsteamanuensis Pieter de Wilde 

Førsteamanuensis Michael J. Geary 

                                                           
1 Underskriverne har bekreftet skriftlig at de ønsker å stå på denne listen. 
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Førsteamanuensis Carine S. Germond  

Førsteamanuensis Jan Frode Hatlen 

Førsteamanuensis Britta Kägler  

Førsteamanuensis Michael Kahn 

Professor II Wolfram Kaiser 

Universitetslektor Monica Miscali 

Professor Magne Njåstad 

Førsteamanuensis John Kwadwo Osei-Tutu 

Førsteamanuensis Leif Inge Ree Petersen  

Professor Tore Tingvold Petersen 

Professor Lise Rye 

Førsteamanuensis Randi Bjørshol Wærdahl 
 
cc. rektor Gunnar Bovim, HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes og organisasjonsdirektør Ida 

Munkeby, hovedverneombud Heidi Egseth, stedfortredende hovedverneombud Terje Gustavson, 

verneombud Jon Olav Hove (IHS), vara Øyvind Thomassen (IHS). 


