
U N I V E R S I T E T E T I  B E R G E N

Budsjettforslag 2014

Fakultetet inviterte i brev av 02.05.13 instituttene til å gi budsjettinnspill for 2014. Instituttene 

hadde frist den 15. juni til å melde inn sine forslag. Fakultetet hadde styringsdialoger med 

instituttene i juni og det er gjort ytterligere avklaringer omkring instituttenes budsjettforslag. 

Universitetsdirektøren orienterte i brev av 26.06.13 om retningslinjer for budsjettforslaget for 

2014. Fakultetet har frist til 15.09.13 for å levere vedtatt budsjettforslag til 

universitetsdirektøren. 

Som vedlegg til saken følger fakultetets fullstendige budsjettforslag for 2014 og instituttenes

forslag. Budsjettprosessen tilsier at fakultetets forslag skal være på et overordnet nivå og vil 

følgelig ikke beskrive alle forslag fra fagmiljøene i detalj. De spesifikke behovene som 

framgår av instituttenes forslag vil bli ytterligere behandlet når finansieringsrammen er 

vedtatt, og fakultetsstyret skal foreta endelig ressursfordeling i desember 2013. I denne 

fordelingen vil også innspill fra studentorganisasjonene bli lagt til grunn. 

I det følgende oppsummeres hovedpunktene i forslaget:

Faglige oppgaver og utfordringer

Fakultetet fortsetter arbeidet med å følge opp strategiplanen for 2011-2015. Vi har hatt en 

positiv utvikling i flere år når det gjelder resultater innen forskning og utdanning. I 2012 var 

det vekst i studiepoengproduksjonen og i antall doktorgrader med positiv effekt for fakultetets 

resultatinntekter i 2014. Publikasjonsaktiviteten har også hatt en betydelig vekst de siste 

årene og andelen publikasjonspoeng på nivå II er høy. Den eksternt finansierte aktiviteten er 

styrket og det arbeides målrettet for å utvikle gode søknader.

Fakultetet har et høyt antall primærsøkere til våre studietilbud. Den viktigste forutsetningen

for å opprettholde studietilbud av høy kvalitet er en solid forskningsaktivitet. Det krever 

balansert rekruttering av forskere, og tilstrekkelig antall postdoktorstillinger for å sikre godt 

rekrutteringsgrunnlag og kjønnsbalanse. Dette er en av fakultetets viktigste utfordringer.

Fakultetet står foran en stram budsjettsituasjon i 2014. Kraftig opptrapping av stipendiater i 

tidligere år, økt husleie, utgifter til ex.phil og eksamen gjør det nødvendig med harde 

prioriteringer mellom lønns- og driftsmidler. Fakultetet er tildelt ansvar for flere 

kostnadsposter samtidig som vi er mer resultatutsatt. Uten en styrket budsjettramme vil vi 

ikke kunne refordele ledige stillinger uten kutt i instituttenes og fakultetets felles driftsmidler. 
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Tiltak som prioriteres innenfor rammen

Universitetets strategi, planer og fakultetets strategiplan for 2011-15 gir mål og strategier for 

å utvikle virksomheten. Fakultetets forskningsvirksomhet skal utvikles i et godt samvirke 

mellom sterk disiplinutvikling, faglig bredde og flerfaglig samarbeid for å møte samfunnets 

kunnskapsbehov. Utdanningsvirksomheten skal utvikles gjennom tiltak for å sikre god 

rekruttering, kvalitetssikring av studietilbudene og gjennom kontakt med samfunns- og 

næringsliv. 

Følgende tiltak prioriteres innenfor rammen: 

 I tråd med fakultetets strategi videreføres de tematiske forskningssatsingene: 
utviklingsforskning; samfunnsvitenskapelig klimaforskning, demokrati og rettstat, 
velferd, arbeid, migrasjon (VAM), og informasjon, kommunikasjon og kultur. 
Forskningssatsingene skal styrkes gjennom fagutvikling, rekruttering, flerfaglig 
samarbeid, ekstern finansiering, og internasjonale nettverk. 

 Fakultetet fortsetter utredningen av samarbeid med mediebransjen om etablering av 
kunnskaps- og næringsparken, MediaCity Bergen. 

 Senter for konkurransepolitikk, BECCLE, videreføres med støtte fra fakultetet til faglig 
ledelse og administrative tjenester. Senteret bygger opp forskningsaktivitet gjennom 
samarbeid mellom jus og økonomi og statsvitenskap. 

 Den eksternt finansierte aktiviteten skal styrkes. Det er et særlig mål å oppnå økt 
finansiering fra ERC og EU’s rammeprogram.

 Utdanningstilbudet skal utvikles gjennom tiltak for å sikre sterk rekruttering og 
kvalitetsutvikling og synliggjøring av arbeidslivsrelevans. 

 Forskerutdanningen er et prioritert felt. Akademisk skrivekurs for stipendiater 
videreføres, det vitenskapsteoretiske tilbudet utvikles, og det vil bli satt fokus på 
utvikling av det faglige kurstilbudet.

 Fakultetets administrative tjenester skal videreføres som fellestjenester som betjener 
flere fagmiljøer. Evalueringen av tjenestene skal følges opp med tiltak for å utvikle 
rutiner og samarbeid på flere felt. 

 Fakultetet arbeider videre med personalutvikling for alle grupper ansatte. 

Lederkompetansen skal også utvikles gjennom tiltak for faglige og administrative 

ledere, og med gode arenaer for samarbeid. 

Tiltak det søkes midler til utenfor fakultetets budsjettramme

 Fakultetet vil styrke disiplinmiljøene gjennom tilførsel av åpne rekrutteringsstillinger. 
 De forskningsstrategiske satsingene skal utvikles i tråd med strategiplan for 2011-

2015 og instituttenes prioriteringer. Det søkes om midler til styrket rekruttering og
internasjonalt samarbeid.

 Norwegian Citizens Panel er etablert og bygger opp svært interessante data om 
holdninger i befolkningen. Dette vil gi instituttene et unikt datagrunnlag som vil lede til 
nye samfunnsvitenskapelige funn og resultater. Rekrutteringsstillinger og 
driftsressurser er nødvendig for å videreutvikle databasen og styrke grunnlaget for økt 
ekstern finansiering.

 Utredningen av medieklyngen, MediaCity Bergen, videreføres. Det arbeides nå for 
styrket ekstern finansiering til samarbeidsprosjekter med næringslivet. Det er viktig å 
bygge opp kompetanse på etterspurte felt, og det er behov for postdoktor-ressurser.
Instituttet trenger også nytt utstyr for å videreutvikle forskningen på samspill mellom 
ny digital teknologi og mennesker.
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 Flere fagmiljøer bygger opp samfunnsvitenskapelig forskning på klimautfordringer. 
Satsingen skal styrkes gjennom ekstern finansiering og gjennom utvidet samarbeid 
med naturvitenskapelige fagmiljøer. Stipendiatstillinger er viktig for å gi rom for 
forskning med ulike tilnærminger til en viktig samfunnsutfordring. 

 Utviklingsforskningen omfatter en rekke samarbeidsprosjekter som også går på tvers 
av fakulteter. Temaområdene a) samfunnsutvikling og komparative demokratier og b) 
globale utfordringer, helse og makt videreføres. Det er oppnådd tre nye NORHED-
prosjekter som styrker det internasjonale samarbeidet på feltet. Det er behov for 
stipendiatstillinger for å videreføre sentrale temaområder i satsingen. 

 VAM-satsingen videreføres med en særlig prioritering på forskning innen 
demografiske trender. Internasjonalt samarbeid skal gi sterkere grunnlag for å oppnå 
internasjonale forskningsmidler. 

 Demokrati og rettstatssatsingen har stort nedslagsfelt i våre fagmiljø og omfatter en 
rekke eksternt finansierte prosjekter. Ansatte bidrar aktivt i universitetets markeringer 
av «demokrati-jubileene». Stipendiatstillinger er nødvendig for å videreføre sentrale 
forskningsfelt. 

 Senter for kvinne- og kjønnsforskning vil satse på forskning innen tematikken kjønn 
og globalisering.

 Senter for konkurransepolitikk, BECCLE vil utvide forskningsaktiviteten i 2014. Det er 
behov for midler til workshop og seminaraktivitet for å synliggjøre aktiviteten sterkere 
nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet støtter senterets forslag om én stipendiatstilling 
til jus for å styrke den juridiske satsingen ved senteret.

 Kvalitetssikring av utdanningstilbudet er en viktig oppgave. Læringsutbytte er 

innarbeidet for alle våre tilbud og bør integreres i arbeidet med evaluering av 

studiene. Det søkes om bidrag til arbeidet med å utvikle rutiner og opplegg som sikrer 

at læringsutbytte blir del av kvalitetssikringsarbeidet i forbindelse med 

studentevalueringer og faglærers evalueringsrapporter.

Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

Fakultetet har en klar målsetting om å øke den eksternt finansierte virksomheten. Samlet sett 

er det ventet en moderat vekst i 2014.

Fakultetet har arbeidet for å øke interessen for ERC-finansiert forskning, og vi har hatt en 

klar økning i antall søknader. Mange har fått gode vurderinger. Det er svært gledelig at det er 

oppnådd et Advanced Grant-prosjekt til Institutt for sosialantropologi. Vi regner likevel med 

en mindre nedgang i EU-finansiert aktivitet i 2014 da flere større EU-prosjekter er i ferd med 

å avsluttes. Arbeidet med ERC-søknader fortsetter og det er viktig å fagmiljøene posisjonerer 

seg for gode partnere og søknader innenfor det nye Horizon 2020. Det er fortsatt et potensial 

for å utvikle søknader i våre fagmiljøer. Fakultetet fortsetter arbeidet med å koordinere og 

tilrettelegge for gode søknader til viktige finansieringskilder som EU og NFR.

Forslag til vedtak:

Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet slutter seg til budsjettforslaget for 2014.

Knut Helland
dekan Lise Gundersen

fakultetsdirektør
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