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Dagsorden 
 

Presentasjonsrunde. Nye medlemmer gruppe B og D. Ny  instituttleder 
 

Godkjenning av innkalling og sakspapir  
Godkjenning av referat 
 
Universitetet i Bergen 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 
 
REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
 
Sted: rom 435, HF-bygget  
Dato/tid:  21/6/2010 klokken 13.15 – 14.30 
 
Til stede 
Gruppe A: Erik Bjerck Hagen (leder), Torodd Kinn, Victoria Rosén, Sigrun Eilertsen (vara for Ingrid Nielsen), 
Hilde Corneliussen (vara for gjert Vestrheim).  
Gruppe B: Agnete Nesse 
Gruppe C: Ranveig Lote 
Gruppe D: Eivind Berge, Øyvind Wiik Halvorsen,  Arnt Leganger (vara)  
Ikke møtt: Tor Trolie 
 
Solveig Steinnes, sekretær 
 
Til referat, innkalling og dagsorden 
Godkjenning av innkalling og sakspapir. OK  
Godkjenning av referat fra 12/4/2010. OK  
Godkjenning av referat fra ekstramøte 6/5/2010. OK  
 
Orienteringssaker 
Orienteringssak a) Referat fra UUI-møte 1. mars 2010. Ingen merknader  
Orienteringssak b) Referat fra UUI-møte 26. april 2010. Ingen merknader 
Orienteringssak c) Referat fra UUI-møte 31. mai 2010. Ingen merknader 
Orienteringssak d) Referat fra FFU-møte 10. juni 2010. Sak sendt på eposthøring legges ved referatet. /se 
vedlegg) 
Orienteringssak e) Personal/stillinger høsten 2010. Muntlig orientering om resultatene fra fakultetsstyremøtet.  
Fagdidaktikkstilling, nordisk: Heming Gujord  
To stipendiatstillinger: Johan Myrvoll, norrøn filologi og Patricia Tomazek, Digital kutlru 
Teknisk redaktør Holberg: Børge Nordbø 
To stipendiatstillinger Industristader: Helene Hildremyr, Randi Høyland 
Orienteringssak f) Arbeidet med fagdimensjoneringen. Erik viste til oppsummering sendt ut på epost fra dekanen.  
Orienteringssak g) Referat fra møtet angående UniDigital. OK.  
Orienteringssak h) Oppsummering fra møte mellom LLE og fakultetet ang  teaterarkivet. Notat fra Tove Holmås. 
OK 
Orienteringssak i ) Orientering om fagdagen ved LLE, 18/8/2011 . OK 
Orienteringssak j) Møtedatoer høsten 2010. 06/9; 18/10; 6/12 
 
Saker 

SAK 12 /10 Budsjettforslag 2011. Innspill fra LLE  
 
Saken vedtatt med endringer som kom frem i møtet. Oversendes fakulteet til videre behandling.  
 
 
Sak 13/10. Forslag til budsjettmodell HF-fakultetet. Orientering og innspill.  
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Vedtak.  
Instituttrådet tok saken til etterretning. Vi kommer tilbake til ny behandling i instituttrådsmøtet 18/10.  
 

Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt 
 
 
Merknadsfrist: onsdag 30. juni 2010 
Ingen merknader innen fristen.  
 
 
Vedlegg: 
  

Tildeling av midler til forskningsformål LLE, etter  søknadsfrist 28. mai 2010  
  

  Navn  Hva skal dekkes Formål med prosjektet 
Forsknings-
formål, utstyr 

Rolv Beev Diverse utstyr for 
streaming 

Streaming av forelesninger, 
videokonferanser og netcasts, ved 
digital kultur, eventuelt andre 

Publiserings- 
støtte 

Pål Bjørby Utvalg av Idar 
Steganes artikler 

Dekke underskudd ved utgivelse på 
Alvheim og Eide (nivå 1) 

Forsknings-
formål, reise 

Ole-Jørgen 
Johannessen 

Reise- og 
opphold 

Forskningsreise til Nord-Jylland i 
forbindelse med forskning på navn på 
Tveit og -tveit 

Publiserings- 
støtte 

Erik Bjerck 
Hagen 

Antologi om 
Ibsens "Brand" 

Utgivelse på Vidarforlaget (nivå 1), 
med bidrag fra 7 ansatte ved LLE. 
Delfinansiering 

Forsknings-
formål, reise 

Siri Meyer Reise- og 
opphold 

Reise til London for å samle erfaring 
for utforming om nytt 
forskningsprosjekt om "Betrakterens 
rolle" 

Forskings- 
formål 

Ann Kristin 
Molde 

Språkholdnings- 
undersøkelse 

Innleid hjelp til gjennomføring av to 
fokusgrupper om bergenske 17-
åringers holdninger til dialekter 

Sum 
tildelinger  

      

Ramme       
     

Tilrådd av FFU, ettar at saken var vært på høring til FFU's medlemmer med høringsfrist 15. juni 2010. 
    

Tildeling av midler til forskningsformål som ovenfor er godkjent av instituttleder. 
    

Bergen, 16. juni 2010  
    

 
 
 

Orienteringssaker 
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Orienteringssak a) Endringer i Forskrift om ansette lse og opprykk i 
undervisnings- og forskerstillinger – opprykk til p rofessor 
 
 
Fakulteter og institutter  
 
 
   

 
 

 
Endringer i FOR 2006-02-09-nr. 129 - Forskrift om ansettelse og opprykk i 
undervisnings- og forskerstillinger - opprykk til professor 
 
 
Det vises til tidligere høringssak om endringer i forskriften om ansettelse og opprykk i 
undervisnings- og forskerstillinger (jnr 08/7421). Med virkning fra 23.7.2010 er forskriften 
endret. Endringen gjelder forskriftenes § 2-1 Fremgangsmåte og kriterier for opprykk fra 
stilling som førsteamanuensis eller høyskoledosent til stilling som professor.  
 
Med endringen er myndigheten til å vurdere opprykk til professor overført til institusjonene 
under universitets- og høyskoleloven. Ordningen med at Universitets- og høgskolerådet 
administrerer nasjonale bedømmingskomiteer er dermed opphevet. 
 
Andre endringer er at institusjonene selv beslutter om det skal fastsettes årlig søknadsfrist for 
opprykkssøknader og at Universitetsstyret nå er gitt anledning til å delegere ansvaret for å 
nedsette bedømmelseskomiteer til underordnet organ. 
 
Etablering av interne retningslinjer for Universitetet i Bergen gitt nevnte endringene, vil bli 
fremmet for Universitetsstyret i september 2010. Inntil interne retningslinjer foreligger, 
opprettholder universitetet den årlige søknadsfristen, som nå er 15. september 2010.  Søknad 
om opprykk skal sendes fakultetet. 
 
Forskriften finnes i følgende lenke: 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060209-0129.html 
 
 
 
 
 
Sigmund Grønmo 
Rektor 
 

Kari Tove Elvbakken  
universitetsdirektør  

 
 

 

Referanse Dato 

08/7421-KEL 30.08.2010 
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Orienteringssak b) Forskningsterminer 2011 
 
Ori 
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Orienteringssak c) Stillinger og personal høsten 20 10 – nye, endringer, 
engasjement  
 
Instituttleder fra 1. august 2010 
Per Buvik  
 
Faste stillinger 
Heming Gujord, førsteamanuensis Nordisk, lærerutdanning/førsteamanuensis (etter Aase). Fra 1. august 
 
Stipendiat/Postdoc/Midlertidige forskerstillinger 
Klaus Johan Myrvoll, åpent stipend. Norrønt. Veileder: Else Mundal. 1. sept 
Patricia Tomaszek , åpent stipend. Digital kultur. Veileder: Scott Rettberg 1. sept 
Helene Hildremyr, stipendiat NFR-prosjekt Industristader. Veileder:  
Randi Neteland, stipendiat  NFR-prosjekt Industristader. Veileder:  
Hilde Nielsen, forsker, prosjekt HERA/ Foto…. Lien.  
Børge Nordbø, teknisk redaktør Holbergs skrifter. Tiltrådt 
Eiliv Vinje, faglig redaktør Holbers skrifter. Tiltrådt  
Fartein Øverland, forsker/vit.ass  NFR-Menotec (norrønt/Haugen) 
Margunn Rauset, ISLEX, 90% 
 
Under utlysning/behandling 
Forskerstilling HERA/Rettberg. Under behandling 
To stipendiater EU/CLARA (DeSmedt). Under behandling.  
Norskkurs, en fast og en midlertidig. Prøveforelesning 22/6/2010. Fak.styre 15 
To forskerstillinger NRF/INESS (Rosen). Midlertidig høsten 2010, skal utlyses  
 
Midlertidige undervisningsstillinger høsten 2010 
Myriam Coco, vikar Jill og Scott Rettberg, 50% 
Per Mehldal, nordisk litteratur, 50% 
Frode Helmich Pedersen, allmenn litteratur 100% 
Lars Johnsen, allmenn lingvistikk, 100% 
Silje Ragnhildstveit, norskkursene, 100% 
Else Berit Molde, norskursene, 100% 
Lars Rune Waage, erfaringsbasert master (nytt tilbud), 50% 
Katrin Saarik, norskkursene 
Eva Walde Lund, lektorutdanningen 50% 
Grethe Syed, nordisk litteratur, 45%? 
 
I tillegg en del i mindre stillingsprosenter   
 
Permisjoner og oppsigelser 
Mathilde Skoie har fått forlenget permisjon til 31/12/2012 
Alvhild Dvergsdal har sagt opp sin stilling med virkning fra august 2010.  
Jill Walker Rettberg/Scott Rettberg har delt fødselspermisjon høsten 2010.  
Ann Kristin Helland har fødselspermisjon høsten 2010 
Ingrid Nielsen har fødselspermisjon høsten 2010 
 
Endringer i administrasjonen 
Marit Aall Henriksen og Erna Synnøve Kjensjord i fødselspermisjon høsten 2010.  
Kristian Bjørkelo og Elisabeth Aase Sæther vikarierer i fødselspermi-stillingene i 2010.  
Britt Helene Lund har arbeidssted på Det psykologiske fakultet ut 2010. 
Steinar Sælebakke er i arbeidspraksis i administrasjonen ved LLE. 
Marianne Eskeland vikarierer som forskningskonsulent ved SKOK (fødselsvikariat) fra 1. august 2010 til og 
med  31. mars 2011 
Francisca Caceres Altamirano vikarierer som studiekonsulent i Mariannes stilling samme tidsrom 
Christina Malitius er engasjert som eksamenskonsulent i samme tidsrom   
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Fagkoordinatorer høsten 2010 
Torodd Kinn, nordisk språk 
Jørgen Sejersted, nordisk litteratur  
Hilde Corneliussen, digital kultur 
Per Sandin, klassisk 
Atle Kristiansen, norskkursene 
Knut Ove Arntzen, teatervitenskap 
Christer Johansson, allmenn lingvistikk 
Erling Aadland, allmenn litteraturvitenskap 
Bente Kiilerich, kunsthistorie  
 
 

Orienteringssak d) Rapport fra semesterstart ved LL E høsten 2010 
 
 
Oversikt over nye studenter ved LLE høsten 2010.  
Opptaket til studieåret 2010/2011 har vært preget av at UiB-ledelsen har satt klare 
begrensninger for fakultetetene med hensyn til hvor mange studenter som skulle få tilbud om 
plass. Tidligere har HF-fakultetet kunnet overbooke når de har gitt tilbud om plass, slik at 
man har kunnet demme opp for frafallet som normalt kommer i løpet av perioden fra 
studentene får tilbud om studieplass i slutten av juli 2010 og til semesterregistreringsfristen 
påfølgende vårsemester. 1 
UiB-ledelsen har i år ikke gitt anledning til dette og har krevd at fakultetene kun tar inn det 
antall studenter som tilsvarer fakultetetenes fullfinansierte studieplasser.  
 
Dette har blant annet gitt det resultat at i stedet for å gi tilbud til alle kvalifiserte søkere slik 
fakultetet ønsket, har man på mange program studenter som ikke har kommet inn. For LLEs 
del gjelder at på 6 studieprogram har alle søkere fått plass, mens på de resterende 8 har en del 
fått avslag. Se tabellen under.  
 
 
Opptak til norskkurs for utenlandske studenter og ansatte 
Totalt tar vi inn 526 nye studenter på norskkursene høsten 2010, fordelt på tre kategorier, se 
under.  
Antall studenter: 338 
Antall ansatte: 155 
Antall innvandrere/flyktninger: 33 
I tillegg er det planlagt oppstart av et kurs i oktober for ansatte, med plass til inntil 20 
deltakere. 
 
Opptak til fjernstudier 
Fjernstudiene rekrutterer fra høsten 2010 kun til enkeltemner og ikke lenger til årsstudier slik 
som tidligere.  
 
Studium Søkere Studenter H10 Merknad 

                                                 
1 En viss prosentandel faller fra underveis, noen takker nei til studieplass, andre takker ja, men starter aldri på 
studiet og noen faller fra i løpet av eller etter førstesemesterstudiet. Frafallet kan variere fra år til år og program 
til program men en tommelfingerregel er at 15-30% forsvinner fra det gis tilbud om plass og frem 
tilregistreringsfristen i andre semester av studiet. 
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NORAN101-F/ Prisme 226 97   
NOLI102-F  / Fjernord 2 104  76 nye høsten 2010, resten 

overført fra vår 2010.  
KUN102-F 85 40  
Erfaringsbasert master i 
undervisning med norsk 

33 15  

 
 
Søkere, tilbud om studieplass og ja-svar høsten 2010 
Bachelorprogram og årsstudier (opptak gjennom Samordna opptak).  
 

Fakultet/studieprogram Primærsøkere Studieplasser  
Antall 
tilbud gitt Ja-svar  Poenggrenser 

Digital kultur 59 12 38 26 38,5 45,3
Kunsthistorie 53 40 57 36 33,7 47,5
Kunsthistorie, årsstudium 87 25 35 22 43,8 56,1
Teatervitenskap 39 10 40 23 38,3 41,9
Kjønnsstudier 23 10 25 17 40,9 43,4
Lektorutdanning i nordisk 32 23 41 33 Alle Alle
Gresk 2 5 11 5 Alle Alle
Latin 3 5 9 5 Alle Alle
Litteraturvitenskap 58 35 58 403 40,5 42,2
Nordisk  26 25 33 24 Alle Alle
Nordisk, årsstudium  46 20 30 25 Alle 54,7
Norsk som andrespråk 
(oppstart våren 2011) 26 20 25 18 Alle 45,8
Retorikk 27 20 31 18 40,4 46,1
Språkvitenskap 11 5 15 13 47,7 46,9
Totalt LLE 492 255 448 305   
 
 
Opptak til masterprogram ved LLE 
 
Masterprogram i ... Nye studenter høsten 2010 
Lingvistikk 3 
Datalingvistikk og spr.tekn. 1 
Digital kultur 3 
Gresk 1 
Kunsthistorie 10 
Latin 0 
Litteraturvitenskap 12 
Nordisk  5 
Norrøn filologi 1 
Teatervitenskap 5 
Totalt LLE 41 
  
 
Utenlandske gradsstudenter på MAHF-LING og MAHF-NORD 
                                                 
2 Mangler data. 
3 En feilregistrering i FS ved opptaket gjør at det er for lavt tall for ja-svar for BA i litteraturvitenskap i denne 
tabellen. 
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To nye masterstudenter på master i lingvistikk er utenlandske selvfinaniserende 
masterstudenter, som har søkt i eget opptak med frist 1. februar.  
Nordisk har også tatt inn en utenlandsk student, men vedkommende har i dette tilfellet søkt i 
det ordinære opptaket til master med frist 1. juni (normalt kun for personer bosatt i Norge).  
 
Problem med registrering på enkelte emner, innføring av nye rutiner. 
LLE innfører nye emnekoder på en del emner høsten 2010, blant annet pga innføring av 250-
koder for bacheloroppgaveemner.  
Det har vært en god del registreringsproblemer på disse emnene, slik at studentene ikke har 
klart å melde seg opp til undervisning og eksamen i emnene. Dette er tatt opp med fakultetet 
og fra og med vårsemesteret innføres nye rutiner for å få ordnet opp i slike tekniske problemer 
allerede ved åpning av studentweb i juni/desember.  

 

Orienteringssak e) Evaluering av instituttsammenslå ingen ved Det 
humanistiske fakultet 
 
Instituttet har fått oversendt brev fra fakultetet om evaluering av instituttsammenslåingen ved 
Det humanistiske fakultet. Det er oppnevnt en komite som skal gjennomføre intervjuer med 
ulike grupper ansatte, blant annet med instituttrådene.  
Instituttrådet ved LLE har blitt satt opp med tid 2. november 10.30-12.  
Spørsmålene som evalueringskomiteen vil drøfte ligger også i brevet. Instituttrådet ved LLE 
bør drøfte hvordan man vil forberede seg til dette evalueringsintervjuet.  
 
 

- Brev fra fakultetet: gjennomføring av evalueringen  
 
 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
Institutt for fremmedspråk 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitenskap 
Griegakademiet - Institutt for musikk 
 
  

 
 

Evaluering av instituttsammenslåingen ved Det humanistiske fakultet 
 
Fakultetsstyret vedtok i møte 26.01.10, Sak 01/2010, at ny instituttstruktur skal evalueres i 
løpet av 2010.  På bakgrunn av dette vedtaket er det nå nedsatt en ekstern evalueringskomite. 
Komiteen består av:  
 

- Professor og instituttleder Endre Mørck, UiT 

Referanse Dato 

2010/5459-TRM 31.08.2010 
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- Professor og dekan Kathrine Skretting, NTNU 
- Fakultetsdirektør Anna Ma Eide, UiO 
- Sekretær: Tidligere fakultetsdirektør Asbjørn Bjørnset 

 
Komiteen skal gjennomføre evalueringen i form av intervjuer med ulike grupper ansatte på 
instituttene, og tar sikte på å gjennomføre intervjuene i slutten av oktober/begynnelsen av 
november. 
 
Det er satt opp følgende tidsplan: 
 
Dato Tidspunkt Hvem 

10.00 – 12.00 Instituttledelsen AHKR 
12.30 – 14.30 Instituttledelsen IF 

21. oktober 

15.00 – 17.00 Instituttledelsen LLE 
08.30 – 10.00 Instituttledelsen FoF 
10.30 – 12.00 Instituttledelsen Griegakademiet 
12.30 – 14.00 Utvalg av fagkoordinatorer 

1. november 

14.30 – 16.00 Utvalg av forsknings/forskergruppeledere 
08.30 – 10.00 Instituttråd AHKR 
10.30 – 12.00 Instituttråd LLE 

2. november 

12.30 – 14.00 Instituttråd IF 
08.30 – 10.00 Instituttråd FoF 3 november 
10.30 – 12.00 Instituttråd Griegakademiet 

 
 
Følgende spørsmål ønskes besvart gjennom evalueringen: 
 

1. Har den nye instituttstrukturen gitt faglige gevinster rundt undervisning og forskning 
gjennom eventuelt mer og bedre tverrfaglig samarbeid innad og mellom instituttene? 

2. Har større institutter ført til bedre ressursutnyttelse faglig og administrativt?  
3. Har en større instituttadministrasjon bidratt til økt kvalitet på de administrative 

tjenestene? 
4. Vil det være mer tjenlig med en annen sammensetning av fagene innenfor rammen av 

dagens ordning med storinstitutter? 
5. Hvordan fungerer forskergruppeordningen innenfor de nye instituttene? 

 
Alle spørsmål vil bli diskutert med instituttledelsene og med instituttrådene. Spørsmål 1,3 og 
4 med et utvalg fagkoordinatorer og spørsmål 1 og 5 med et utvalg forskningsledere/ledere av 
forskergrupper.   
 
Komiteen vil med utgangspunkt i spørsmål 1,3 og 4 over sende utfyllende spørsmål til 
fagkoordinatorene som blir bedt om å lage et kort notat i samarbeid med resten av de 
respektive fagmiljøene. Vi ber om at dette notatet sendes på e-post til sekretær Asbjørn 
Bjørnset asbjorn.bjornset@ua.uib.no, innen 15. oktober 2010. Vi ber også om at 
fagkoordinatorene eller om hun eller han er forhindret, en annen som kan representere 
fagmiljøene, er tilgjengelige på det foreslåtte tidspunktet 1. november. 
 
Hvem av forskningsledere/ledere av forskergrupper som er aktuelle for gruppeintervju vil bli 
drøftet mellom dekan og instituttledere. Vi kommer tilbake til dette. 
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Dersom de planlagte tidene ikke passer, ber vi om at melding sendes Asbjørn Bjørnset 
asbjorn.bjornset@ua.uib.no. 
 
Komiteens rapport vil bli lagt frem som orienteringssak i fakultetsstyret i fakultetstyremøtet i 
desember 2010 eller januar 2011 før den sendes på høring til instituttene. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Gjert Kristoffersen 
dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 

 

 

SAKER OG SAKSPAPIR 
 
 

SAK 14 /10 Middelalderforskningens fremtid etter 20 12. Høringsuttalelse   

- Ber om høringsuttalelse. Brev fra fakultetet 
 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitenskap 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
Senter for vitenskapsteori 
Universitetsdirektørens kontor 
Det juridiske fakultet 
Institutt for fremmedspråk 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
Griegakademiet - Institutt for musikk 
 
  

 
 
Middelalderforskningens fremtid etter 2012 
 
Senter for middelalderstudier startet sin virksomhet i 2003 med en samlet funksjonsperioden 
på ti år. Universitetet i Bergen bidrar inn i satsningen med fire faste stillinger; to i historie, én 
i norrøn filologi og én i latin. To av professorene som i dag er knyttet til senteret innenfor 
fagområdene historie og norrøn filologi vil gå av for aldersgrensen i løpet av de kommende 
årene, og UiB har i forbindelse med midtveisevalueringen av CMS forpliktet seg til å erstatte 
disse.  

Referanse Dato 

2010/4767-SOD 15.06.2010 
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Senteret har SFF-status og –finansiering ut 2012. Det er behov for å starte en prosess med 
tanke på hvordan middelalderforskningen skal videreføres ved fakultetet og Universitetet i 
Bergen når denne perioden opphører. I forståelse med fakultetsledelsen har leder for CMS og 
senterets styre utarbeidet og godkjent et notat som gjør rede for senterets kompetanse og 
mulige områder for videreføring. Notatet omhandler også alternative organisatoriske 
forankringer ved UiB etter finansieringsperioden. 
 
Det humanistiske fakultet ønsker å fremme en sak om middelalderforskningens fremtid ved 
fakultetet for fakultetsstyret i desember 2010. Senterets notat legges ved denne saken og med 
utgangspunkt i dette ber vi om innspill til hvordan middelalderforskningen ved fakultetet kan 
videreføres og organiseres på best mulig måte etter 2012. Høringsfrist settes til 12.oktober.  
 
Med vennlig hilsen 
 
    Gjert Kristoffersen 
    dekan 
         Trine Moe 
         fakultetsdirektør 
 
 
 
Kopi 
Senter for middelalderstudier 
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- Styresak CMS 
 
 

 Styresak 5/9‐09 om CMS’ fremtid  

 

I møte med dekanatet 11. nov. 2009 og styremøte 11. des. 2009 ble betydningen av å 

arbeide systematisk med CMS’ fremtid fremhevet. Det følgende er en revidert versjon av 

notatet som ble lagt frem på forrige møte.  

 

Det overordnede mål må være å videreføre et sterkt middelaldermiljø ved UiB ved å ta 

vare på mest mulig av den kompetanse som er/blir bygget opp i perioden 2002‐12. 

Bevaring av CMS er et middel til å oppnå dette målet. CMS faglige profil har hittil vært 

prosjektet – eller kanskje mer treffende programmet ‐ ”Centre and Periphery in Medieval 

Europe”. Dette må regnes som avsluttet 2012, selv om det i og for seg er mer å gjøre på 

dette området. Det er dessuten neppe på samme måte naturlig med ett forskingsprogram 

i den følgende perioden. I praksis er det naturlig å tenke seg flere mindre prosjekter, 

likevel slik at man i betydelig grad må bygge videre på det som allerede er oppnådd.  

Det som er oppnådd hittil, kan kort skisseres på følgende måte:  

1. CMS har bygget bro mellom Norden og Europa og mellom latinsk og 

norrøn/folkespråklig kultur, drevet komparative undersøkelser av nordisk og 

europeisk historie og kultur og gitt nytt liv til norrøn filologi og knyttet den tettere 

opp mot europeisk kultur. Der har vært prosjekter om skaldediktning, forholdet 

mellom muntlig og skriftlig diktning og om formidling av europeiske tekster 

gjennom oversettelser fra latin til norrønt.  

2. CMS har bygget opp kompetanse innenfor europeisk historie og idéhistorie, 

inklusive studier av historieskrivning, filosofi, religion, statsutvikling og politisk 

kultur. En monografi om norsk statsutvikling i europeisk sammenheng er under 

utgivelse.  

3. CMS har satt i gang prosjekter innenfor rettshistorie i samarbeid med Det juridiske 

fakultet og nordiske miljøer.  

4. Kristningen i Norden er gjort til gjenstand for nye undersøkelser og satt inn en 

europeisk sammenheng.  

5. Et stort antall utenlandske forskere fra forskjellige land er blitt rekruttert og et 

internasjonalt kontaktnett etablert.  

 

Den ytre anerkjennelsen av denne innsatsen er kommet til uttrykk i tildelingen av 

status som Nordisk senter for fremragende forskning i 2005, Meltzerprisen til yngre 

forskere til Leidulf Melve samme år og YFF‐prosjektet til Ildar Garipzanov in 2007, i 

Moebius‐prisen til Sverre Bagge i 2008 og i en rekke positive omtaler fra forskere i 

inn‐ og utland. CMS er blitt det viktigste sentrum for middelalderforskning i 

Skandinavia og er godt kjent også utenfor. Vi har hatt god rekruttering til stipend, 

både på phd.‐ og post dr.‐nivå, nasjonalt og internasjonalt. Ved siste utlysning fikk vi 

13 søkere til stipendiatstillinger og 24 til post dr. Ca. halvparten av våre stipendiater 

(begge kategorier inkludert) er utenlandske, fordelt på en rekke forskjellige land. Det 
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har også vært lett å få fremtredende internasjonale forskere hit på konferanser og 

forskningsopphold, og vi har et omfattende internasjonalt kontaktnett. 

Midtveisevalueringen i 2006 inneholdt bl.a. følgende karakteristikker: ”In my opinion, 

the Centre for medieval studies is exceptionally good. …Since its inception, the CoE 

has become an important international player in Medieval Studies. The many 

conferences organized by the Centre to date have brought its work to the attention of 

the international scholarly community. It has attracted an unusually good and 

internationally diverse group of junior researchers, whose mentoring and training by 

the senior scholars is outstanding”. “What seems rather certain is that nowhere in the 

world but Bergen with related organisations, networks and projects is there a chance 

that so many resources and competences will be applied to concerted studies of our 

medieval past … during a relatively short period.”  

CMS har også ligget høyt når det gjelder publikasjoner registrert i FRIDA, med 35,85 

poeng i 2008 og 46,7 i 2009. I den offisielle statistikken over topprangerte enheter har 

CMS 3,0 poeng pr. ansatt og ligger som det fjerde beste humanistiske miljø i landet.  

Senterets faglige profil har vært kulturstudier i bred forstand, med hovedvekt på 

skriftlig materiale, selv om også arkeologi har vært inkludert. Derimot har vi ikke, 

tross noen forsøk, rekruttert noen innenfor kunsthistorie, men der har vært kontakter 

med kunsthistoriske miljøer, som kanskje bør styrkes i neste periode.  

 

Mulige områder for videreføring:  

1. Kristningen. Et stort, europeisk prosjekt om dette ble avsluttet med en publikasjon i 

2007. En monografi om kristningen i Norge av Sæbjørg Nordeide, basert på et 

omfattende arkeologisk materiale, er under utgivelse, og et YFF‐prosjekt om 

kristningen og den tidligkristne perioden i Russland og Skandinavia, ledet av Ildar 

Garipzanov, pågår frem til 2011. Her er det mulighet for videre arbeid, særlig med 

det arkeologiske materialet.  

2. Rettshistorie. Her er et prosjekt satt i gang i samarbeid med professor Jørn Sunde ved 

Det juridiske fakultet og med forskere i de andre nordiske land, blant annen en 

gruppe ved Det juridiske fakultet i København og et prosjekt om engelsk oversettelse 

og kommentarer til de nordiske lovene, ledet av professor Stefan Brink, Aberdeen. En 

post dr.‐stilling på dette området er planlagt utlyst.  

3. Fragmentprosjektet: CMS står sentralt i utforskningen av pergamentfragmentene i 

Riksarkivet og andre steder og dermed i utforskningen av den eldste norske 

skriftkulturen. Et internasjonalt nettverk omkring dette er etablert.  

4. Skriftkultur er videre behandlet i studiet av den norrøne oversettelseslitteraturen og 

forholdet mellom latinsk og norrøn litteratur, bl.a. som prosjekt innen World 

University Network (WUN). Også forholdet mellom skriftlig og muntlig kultur har 

stått sentralt, gjennom samarbeidet med finske folklorister i NCMS og gjennom 

Slavica Rancovic’s komparative prosjekt om serbisk og norrøn muntlig diktning.  

5. Historieskrivning, latinsk og folkespråklig, sammenligning av de to tradisjonene. 

Et prosjekt er planlagt om utviklingen av europeisk historieskrivning fra senantikken til 

renessansen, men hovedvekt på tiden ca. 1100‐1500. Her er det meningen å sammenligne 

forskjellige tradisjoner, den latinske og de forskjellige folkespråklige (norrøn, fransk, 
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italiensk, muligens flere), den klassiske og den kristne og å diskutere forholdet mellom 

historieskrivning og politisk tenkning og praksis.  

6. Statsutvikling og politisk kultur – bok om europeisk statsutvikling tilsvarende 

den norske? Et prosjekt om aristokrati i Skandinavia og Øst‐Europa i samarbeid med 

miljøer i Ungarn og Romania er under utvikling.  

7. Middelalderen i global sammenheng, forhold til nabokulturer, særlig islam, 

samarbeid med Midtøsten‐miljøet? En konferanse om dette ble arrangert i Uppsala i 2008, 

en ny er planlagt for 2011.  

 

Mye vil her likevel avhenge av utskiftningen i de faste stillingene; bare to av de 

nåværende vil fortsette etter 2012, nemlig Leidulf Melve, professor i middelalderstudier 

og Aidan Conti, som nylig har fått stillingen i latin. Med sin kompetanse både innenfor 

latin og angelsaksisk vil han stå sentralt i arbeidet med skriftkultur, oversettelser og 

forholdet mellom latin og folkespråk. Når det gjelder stillingene i historie og norrøn 

filologi, vil det være rimelig å utlyse dem relativt åpent og dermed la de nytilsatte spille 

en viktig rolle i utformingen av CMS’ fremtidige profil.  

Selv om hovedgrunnen til å ha et eget senter for middelalderstudier ligger i forskningen, 

vil CMS både før og etter 2012 arbeide for å styrke undervisningen i middelalderfag. De 

fast ansatte ved senteret vil i hele perioden som SFF ha redusert undervisning, men etter 

Midtveisevalueringen er dette kompensert av post dr.‐stipendiater med 

undervisningsplikt. Inntrykket hittil er at dette har fungert bra. I historie har en del av 

undervisningen hatt form av egne kurs i tilknytning til forskningen ved CMS. I latin og 

norrøn filologi har et kurs i paleografi våren 2009 trukket over 40 studenter, hvorav 34 

har tatt eksamen. Det legges nå opp til en serie over tre år med paleografi, kodikologi og 

tekstkritikk felles for norrønt og latin. Det er et viktig mål for CMS å styrke interessen for 

middelalderstudier blant studentene, særlig rekruttering til mastergrad. Fra dette 

synspunkt er det et oppmuntrende tegn at 4 av 12 nye masterstudenter i nordisk forrige 

semester har valgt norrønt som spesialitet. I historie velger det store flertall av 

masterstudenter oppgaver innenfor den aller nyeste historie, men middelalder klarer seg 

relativt bra i forhold til andre perioder før ca. 1950. På høyere nivå har CMS en egen 

forskerskole og har i perioden som Nordisk Senter (NCMS) alene eller sammen med 

nordiske partnere arrangert tre internasjonale sommerskoler i middelalderstudier, 

hvorav en i Bergen. En siste sommerskole vil bli arrangert i Bergen i august i år. 42 

søkere har meldt seg.  

Ved etableringen i 2003 hadde CMS fire faste stillinger, som utgjorde en vesentlig del av 

UiBs bidrag til opprettelsen. Da Eldbjørg Haug forlot senteret i 2005, var det meningen at 

hun skulle erstattes av en ny person i fast stilling, men resultatet ble i stedet en 

midlertidig forskerstilling som nå innehas av Geir Atle Ersland. Et nytt professorat, 

opprettet i forbindelse med midtveisevalueringen og tenkt som en økning av antallet fast 

ansatte, er derfor ikke mer enn en gjenopprettelse av det opprinnelig stillingstallet på fire. 

En videreføring av CMS etter 2012 vil dermed omfatte fire faste stillinger, to i historie, én 

i norrøn filologi og én i latin. Ideelt sett burde resultatet av perioden som SFF føre til 

flere faste stillinger for å gi plass for dyktige forskere, rekruttert gjennom stipendiat‐ og 

post dr.‐stillinger og for å ta vare på og videreføre den kompetansen som er blitt bygget 

opp. Som et minimum bør den midlertidige stillingen omgjøres til en fast stilling. En 
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utvidelse av CMS med andre middelalderforskere ved fakultetet, ev. også med forskere 

fra tilgrensende fagområder, bør også vurderes. Videre vil det være ønskelig med en 

utvidelse av fagområdet til for eksempel middelalderspråk (angelsaksisk, gammelfransk 

osv.), litteratur og litteraturteori. Flere stillinger i middelalderarkeologi, som har få 

stillinger på landsbasis, vil også være ønskelig. En slik økning er likevel urealistisk i den 

nåværende økonomiske situasjon, men bør vurderes av fakultet for fremtiden, i 

sammenheng med den pågående fagdimensjoneringen og planlegging av fremtidige 

forskningsmessige satsingsområder ved fakultetet, bl.a. søknader til neste SFF‐runde. I 

denne sammenheng må også samarbeid med miljøer utover middelalderfagene, som 

religionsvitenskap, antikkstudier og midtøstenstudier, vurderes.  

I tillegg til de faste stillingene har senteret i perioden som SFF hatt én post dr.‐ og to (fra 

2007 økt til 3) stipendiatstillinger som UiBs egenandel, og dette burde det også være 

mulig å få beholde, dels som fast tildeling til CMS i sammenheng med fordelingen av 

stipendiatstillingene på instituttene, dels ved mulighet til å komme i betraktning til 

stillinger ved instituttene. CMS burde ligge godt an hvis tildeling bestemmes av 

publikasjonspoeng og fullføring av doktorgrad på normert tid. Ved den nylig foretatte 

fordelingen av stipendiatstillinger på institutter og sentre, fikk de to andre sentrene ved 

fakultetet, SVT og SKOK, henholdsvis 3 og 2. Denne fordelingen skulle tilsi at CMS får 

beholde sin kvote også etter 2012.  

Til sammen vil dette danne det nødvendige minimum for å fortsette som miljø. I tillegg 

kan forskere i andre middelalderfag (for eksempel kunsthistorie og arkeologi) bli invitert 

til å slutte seg til. Til forskjell fra i dag vil det dreie seg om faste stillinger med full 

undervisningsplikt, med reduksjon for leder. I tillegg vil det være av avgjørende 

betydning å skaffe ekstern finansiering, NFR, NORDCORP/NOS‐HS, EU osv. En ulempe 

i denne sammenhengen vil være at sjansen gjennomgående er liten for å skaffe program‐ 

eller andre øremerkede midler; vi vil for det meste være avhengig av å konkurrere om 

frie midler. Her er likevel mulighetene blitt bedre gjennom opprettelsen av Det 

europeiske forskningsrådet. I møte med NFR i juni 2009 ble det også herfra fremhevet at 

man ønsket å øke andelen av frie midler. Suksess på dette området vil være avgjørende 

for CMS’ videre fremtid.  

Når det gjelder organisering, er samlokalisering av avgjørende betydning; ellers blir selve 

idéen om et senter illusorisk. To hovedmodeller vil være mulig, enten som en 

selvstendig enhet eller som en forskergruppe innenfor et institutt. Velges den førstnevnte 

ordningen, vil det kreve egne administrative stillinger; dette vil være en stor fordel med 

tanke på søknader, internasjonale kontakter, organisering av konferanser og lignende. – 

De administrative oppgavene ved CMS har hittil vært vesentlig forskjellige fra 

instituttenes oppgaver, og dette vil også være tilfelle i fremtiden. ‐ Ved en organisering 

som forskergruppe vil også miljøet kunne bevares. CMS vil imidlertid uansett befinne 

seg på tvers av den nåværende instituttstrukturen, med to av de faste stillingene knyttet 

til fagområder ved AHKR og to til LLE. Spørsmålet om de to hovedmodellene ble 

diskutert på stabsmøte 8. mars, der meningene var delte. Det avgjørende vil uansett være 

å sikre gode betingelser for middelalderforskningen, så får videre dialog med fakultetet 

og instituttene avgjøre hvilken modell som er den mest hensiktsmessige. Et avgjørende 

spørsmål i denne sammenheng er hvilken fagpolitisk rolle fakultet vil spille. Hvis 

fakultetet betrakter seg som en slags nøytral overdommer mellom instituttene og 
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overlater de fagpolitiske initiativene til dem, vil det trolig være bedre å være knyttet til et 

institutt. Vil derimot fakultet spille en aktiv rolle som fagpolitisk initiativtaker, kan 

direkte tilknytning til fakultetet være en fordel.  

 

Uansett organisasjonsform vil et fremtidig CMS være avhengig av støtte fra fakultetet. I 

oversendelsesskrivet til Norges Forskningsråd av 1.3.07 (sak 2007/1853) av Universitetet i 

Bergens svar på Midtveisevalueringen av SFF’ene uttalte rektor følgende: ”The Faculty 

of Arts considers medieval studies to be a strategic research field for the future also 

beyond the scope of the CoE contract. Recruitment, continuous development and 

integration of highly qualified scientific staff will be a prioritised task for the faculty in 

2007 and the years to come.” For CMS er det av stor viktighet at denne målsettingen 

innarbeides i fakultetets planer for fremtiden: middelalderstudier må inn som et 

prioritert område i fakultetets forskningsplan. CMS er nå det viktigste 

middelaldermiljøet i Norge, og både Midtveisevalueringen i 2006‐07 og andre 

vurderinger har fremhevet dets internasjonale betydning. Et sterkt CMS vil utgjøre et 

viktig element i Fakultetets forskningspolitiske målsetting. 
 
 

- Forslag til høringsuttalelse fra LLE 
 
Den følgende høringsuttalelsen er utarbeidet av en gruppe bestående av Gjert Vestrheim, 
Odd-Einar Haugen.  
 
Dekanen har i brev av 15. juni 2010 bedt om “innspill til hvordan middelalderforskningen ved 
fakultetet kan videreføres og organiseres” etter 2012. Et vedlagt notat fra CMS skal tjene som 
utgangspunkt. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) har følgende 
kommentarer: 
 
 
Senter for middelalderstudier (CMS) ble opprettet 1. januar 2003 og vil bli avviklet 31. 
desember 2012. Fire personer i fast stilling ved HF-fakultetet gikk inn i senteret i 2003. Av 
disse fire er en person relegert fra senteret, en person har sagt opp sin stilling, og to personer, 
hvorav lederen for senteret, vil gå av med pensjon omtrent samtidig med at senteret blir 
avviklet. Det er mange unge dyktige medarbeidere i åremålsstillinger ved CMS, men det er 
ingen gruppe av profilerte seniorer knyttet til senteret som kan danne en ny kjerne av 
meritterte forskere på linje med dem som arbeider der i dag. 
 
1. Finansiering 
 
Notatet omtaler “CMS’ fremtidige profil” og “CMS både før og etter 2012” (s. 3). Dette 
forutsetter premisser som ikke foreligger. CMS ble som nevnt opprettet for en tidsavgrenset 
periode. I 2012 bortfaller dets status som senter for fremragende forskning og dermed også 
dets eksterne finansiering, mens de fire faste stillingene tilbakeføres til sine respektive 
fagmiljøer. Som det fremgår av dekanens brev, er det en forutsetning at disse stillingene skal 
videreføres. Fakultetet vil stå fritt til å disponere de øvrige ressursene det har bundet til 
senteret. Senteret har stått for en omfattende kompetanseoppbygging og etablert et sterkt miljø, 
og det er ønskelig at i det minste en del av disse ressursene brukes til å videreføre satsningen. 
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2. Administrasjon 
 
Siden det meste av finansieringen faller bort og de faste stillingene tilbakeføres til instituttene, 
gir det lite mening å opprettholde en egen administrasjon for senteret. Notatet peker på 
behovet for administrative stillinger “med tanke på søknader, internasjonale kontakter, 
organisering av konferanser og lignende”, oppgaver som hevdes å være “vesentlig forskjellige 
fra instituttenes oppgaver” (s. 5–6). Forskjellen dreier seg snarere om kapasiteten til å utføre 
slike oppgaver; CMS’ ekspertise på området ville være et kjærkomment tilskudd for resten av 
fakultetet. 
 
3. Lokalisering 
 
Det følger av senterets tidsbegrensede natur at de faste stillingene som nevnt skal tilbakeføres 
til fagmiljøene og underlegges alminnelig undervisningsplikt. Dette prinsippet ble senest 
bekreftet i utlysningsteksten for latinstillingen etter Lars Boje Mortensen. For fagmiljøet er 
det viktig at denne tilbakeføringen blir reell. Det innebærer at arbeidsstedet blir det samme 
som for resten av fagmiljøet, at undervisningsplikten disponeres av fagkoordinator, og at det 
ikke åpnes for særskilte muligheter for frikjøp til forskningsformål. Den uformelle kontakten 
på arbeidsstedet er viktig både for faglig utvikling og for den praktiske fordelingen av 
arbeidsoppgaver knyttet til undervisning og administrasjon. Hvis en fast vitenskapelig stilling 
permanent skal avgis til et forskningssenter, kan den bare fullt ut erstattes av en ny stilling på 
samme nivå. 
 
Her må det understrekes at i senterets levetid har små fagmiljøer avgitt betydelige ressurser, 
mens kompensasjonen har vært mangelfull, uforutsigbar og preget av uklare ansvarsforhold 
(for latinprofessoratet ble det først i 2008 ansatt en vikar for hele perioden, og da i form av en 
lektor i 70 % stilling). De administrative merkostnadene har vært betydelige. Dette er en 
tilstand vi ikke ønsker å gjøre permanent. 
 
4. Undervisning 
 
Den sterke satsningen på middelalderforskning har ikke gitt seg tilsvarende utslag når det 
gjelder undervisning. I notatet fra CMS heter det (s. 3) at “de fast ansatte ved senteret vil i 
hele perioden som SFF ha redusert undervisning”. Det må presiseres at med unntak av Aidan 
Conti, som ble ansatt ved LLE i 2009, har de fast ansatte vært helt fritatt for regulær 
undervisning i hele perioden, og deres veiledning har i all hovedsak begrenset seg til CMS’ 
egne kandidater. Senterets øvrige undervisningsvirksomhet har vært beskjeden. Det er helt 
klart “et oppmuntrende tegn” (s. 3) at norrønt fikk fire nye MA-studenter forrige semester, 
men disse studentene er rekruttert via LLE. Kursene i paleografi (5 stp.) og kodikologi (5 stp.) 
har vært administrert av LLE og kan fortsette under dette instituttet, et mulig nytt kurs i 
tekstkritikk (5 stp.) kan bare tilbys med støtte i kompetanse ved LLE, mens sommerskolen i 
middelalderstudier kan videreføres i regi av enten AHKR eller LLE.  
 
Satsningen på middelalderforskning bør gi seg utslag i fakultetets undervisning. Dette gjøres 
best ved at middelalderforskerne deltar i utviklingen av studietilbudene ved instituttene, ikke 
ved at det opprettes parallelle strukturer. Med tilbakeføring av de faste stillingene vil det være 
mulig å bygge opp et sterkere undervisningstilbud i middelalderemner. 
 
5. Forskning 
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Middelalderen er en naturlig del av fakultetets forskningsfelt. Når noen av fakultetets 
middelalderforskere i en periode har vært trukket ut av fakultetets ordinære drift, skyldes det 
ytre faktorer, ikke minst i form av ekstraordinær finansiering. Ved bortfallet av denne 
finansieringen er det naturlig at forskningen reintegreres i fakultetets ordinære virksomhet.  
 
Videreføringen av de fire faste stillingene garanterer eksistensen av et middelaldermiljø ved 
fakultetet, et miljø som vil stå sterkt ved søknader om prosjektmidler, og som også av den 
grunn burde være attraktivt for andre forskere. Ved å reintegrere disse stillingene i deres 
respektive fag vil man øke den uformelle kontakten med resten av fakultetet og dermed gjøre 
det enklere å utvide middelaldermiljøet, samtidig som det vil bli lettere å rekruttere studenter 
til fagområdet. En eventuell styrking av middelalderen som forskningsfelt bør komme i form 
av faste stillinger og stipend med middelalderorientering knyttet til de enkelte fag, og ikke 
gjennom opprettholdelsen av en administrativ struktur. 
 
I denne sammenhengen er det kritikkverdig at fakultetet våren 2010 avslo å støtte to søknader 
til Bergens forskningsstiftelse fra personer i postdoc-stilling ved CMS, Jonas Wellendorf 
(norrøn filologi) og Åslaug Ommundsen (latin). LLE støttet begge søknadene, og dessuten 
Frode Helmich Pedersen som intern søker i litteraturvitenskap, men fakultetet var bare villig 
til å støtte sistnevnte. LLE kan ikke se hva fakultetet hadde å frykte om de to førstnevnte 
skulle lykkes med søknaden, og mener det bør være en styrke for et fakultet at det er flere 
søkere til denne formen for ekstern finansiering. 
 
6. Prioritering 
 
Avviklingen av CMS kunne knapt ha kommet på et mer uheldig tidspunkt med tanke på at 
fakultet nå har en svært vanskelig økonomi og har planer om å redusere staben med et ikke 
ubetydelig antall stillinger. Da er det viktig å holde fast ved at Universitetet i Bergen har en 
målsetning om at middelaldermiljøet skal komme styrket ut av CMS-satsningen, slik det ble 
uttrykt i brev av 28. februar 2007 til Norges Forskningsråd fra Universitetet i Bergen ved 
rektor og direktør på vegne av universitetet og fakultetet (j.nr. 06/1139 AsBå): 
 

The Faculty of Art considers medieval studies to be a strategic research field for the future 
also beyond the scope of the CoE contract. Recruitment, continuous development and 
integration of highly qualified scientific staff will be a prioritised task for the faculty in 
2007 and the years to come. 

 
I denne situasjonen ser vi det som nødvendig at fakultetsledelsen tar opp en dialog med den 
sentrale ledelsen av universitetet med sikte på at den planlagte styrkingen av miljøet faktisk 
kan finne sted. Det er bare gjennom å sikre at i alle fall noen av de unge og dyktige 
kandidatene ved CMS kan få en fast tilknytning til fakultetet at disse intensjonene kan 
oppfylles, og det er bare på denne måten at den kompetansen som er bygd opp ved CMS, kan 
brukes til beste for et sterkt forsknings- og undervisningsmiljø ved fakultetet. 
 
I disse dager kan det se ut til at fagmiljøet i norrøn filologi, som hadde tre faste stillinger i 
2002, vil bli redusert til to faste stillinger i 2013. En slik nedbygging er uforsvarlig, både på 
bakgrunn av den kompetansen som er bygd opp og på bakgrunn av de klare målsetningene 
universitet har formulert, både internt og i sitt brev til forskningsrådet. Dette må anses som et 
forpliktende dokument. 
 
7. Organisering 
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I notatet fra CMS blir to modeller for videreføring av aktiviteten drøftet: et samlokalisert 
senter eller en forskergruppe ved fakultetet. Vi oppfatter den første modellen som sterkt 
uhensiktsmessig, og minner om midtveisevalueringen av CMS (Midway Evaluation of the 
Norwegian Centres of Excellence: A report submitted by an International Evaluation 
Committee, The Research Council of Norway, 10 November 2006). I konklusjonen heter det 
(s. 26): 
 

On the other hand, the overall impression which the evaluation process as a whole has 
given is that CMS is in the need of clarifying the relations with the Faculty of Arts when it 
comes to compensation for those who have been employed by the CMS, which 
particularly has to do with the ability of teaching on ground level or even higher levels. 
Furthermore, the leadership has to be taken into consideration as the current director will 
retire soon, and there appears to be no succession planning in place. As a priority the new 
director will need to improve the relationship between the faculty and the CMS to ensure a 
joint future within the university system following the end of research funding for the 
CMS. It may be possible to establish joint posts between the faculty and the centre in the 
interim to support this process. This issue should be addressed as a matter of urgency. 
Because of our serious concerns about the future development of the centre we feel that 
the grading of good to very good is the most appropriate at this time. 

 
Av de 13 evaluerte sentrene var det bare to andre sentre som fikk en så lav karakter, Centre 
for the Quantification of Quality of Service (Q2S), Trondheim, og Aquaculture Protein Centre 
(APC), Ås. Til sammenligning fikk ni av sentrene toppkarakteren “exceptionally good”. 
 
På bakgrunn av den harde kritikken satte Universitetet i Bergen i verk en rekke tiltak for at 
CMS kunne bli tildelt en ny femårsperiode, 2008–2012. Blant disse tiltakene var det følgende 
(i vedlegg til det ovenfor siterte brevet av 28. februar 2007): 
 

Management meetings shall take place between the CMS, the departments and The 
Faculty of Arts on a regularly/monthly basis, to discuss matters of common interest 
regarding research- and teaching strategies and recruitment policy in medieval studies 
within the Faculty as such. 

 
LLE oppnevnte umiddelbart to medlemmer til et slikt organ, en fra klassisk filologi og en fra 
norrøn filologi, men til tross for en rekke purringer fra ledelsen ved LLE har det bare vært 
avholdt ett slikt møte, 4. november 2008, for øvrig resultatløst. CMS har vist liten vilje til å 
følge opp intensjonene i den tiltakspakken som universitetet satte i verk i 2007. Det kan være 
flere grunner til dette, men vi skal her nøye oss med å peke på at selve organiseringen i form 
av et selvstendig senter ikke har vært og neppe kan bli forenlig med en god bruk av ressursene 
i det samlede middelaldermiljøet ved fakultetet. Et uttrykk for manglende koordinering 
mellom CMS og fakultetet er at det ikke har vært ført tilstrekkelig oversikt over ansettelses-
forholdene; ved den siste ansettelsen i en middelalderstilling ved LLE, var det således ikke 
den innstilte kandidaten som ble ansatt, men en som hadde opparbeidet fortrinnsrett til 
stillingen gjennom midlertidige ansettelser ved CMS, uten at fagmiljøet og LLE hadde noen 
mulighet til påvirke prosessen.  
 
I notatet ser man for seg at dersom man velger sentermodellen, basert på de fire faste 
stillingene, “kan forskere i andre middelalderfag (for eksempel kunsthistorie og arkeologi) bli 
invitert til å slutte seg til” (s. 4). Dette impliserer at innehaverne av de fire faste stillingene 
(hvorav to snart skal utlyses) vil få en ledende posisjon ved fakultetet. Vi kan imidlertid ikke 
se at det er grunnlag for en slik særstilling dersom vi tar i betraktning samtlige 
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middelalderforskere ved fakultetet. Vi mener at et miljø bør organiseres slik at alle som 
arbeider på feltet, kan slutte seg til det. Hvis tilstrekkelig mange av de unge forskerne som nå 
sitter i midlertidige stillinger ved CMS kan sikres en fremtid ved fakultetet, er det fullt mulig 
at de om noen år kan få tilslag på en ny søknad om et senter for fremragende forskning. I 
mellomtiden mener vi at fakultetet vil gjøre klokt i å integrere middelalderforskningen i den 
ordinære virksomheten. Det er bare på denne måten at undervisningstilbudet kan utvikles, og 
at man kan bygge opp et felles middelaldermiljø ved fakultetet. 
 
 
Konklusjon 
 
1. Fakultetet bør sikre at middelalderforskningen blir videreført ved fakultetet med minst like 

store ressurser som før opprettelsen av CMS i 2003. 
 
2. Middelalderforskningen bør ikke organiseres ved et eget senter, men integreres i 

fakultetets ordinære drift, og gjennom bruk av eksisterende eller nydannede 
forskergrupper. 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
LLE sender foreslåtte høringsuttalels ang CMS sin fremtid, til fakultetet.   
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SAK15/10 Bruk av videokonferanse ved muntlige eksam ener LLE høsten 
2009. Forslag om prøvetiltak 
 

- Bakgrunn  
 
Instituttet bruker mye penger på sensur og på sensurreiser.  
Den største utgiftsposten er knyttet til sensureringen. I 2009 brukte instituttet ca 667 000 
kroner til honorarutgifter på sensur lavere grad, mens overføringen fra fakultetet til sensur 
lavere grad var 346 000. Dette punktet er planlagt som egen sak, og innebærer også en større 
faglig diskusjon om eksamensordningene ved de ulike fagene.   
  
Instituttet har også store utgifter knyttet til sensurreiser. I fjor hadde instituttet 401 052 kroner 
knyttet til reiseutgifter på annuum. Her er det også andre reiser, men med en gjennomgang der 
jeg trekker fra alle interne reiser (fagrådsreiser, reiseutgifter knyttet til prof II  etc) sitter jeg 
igjen med sensurreiser i 2009 for ca 200 000 kroner.  
 
Per 20.08. 2010 har instituttet regnskapsført sensurreiser for 60.000 kroner.  
 
Siden instituttet er i en vanskelig økonomisk situasjon, forslår instituttledelsen at alle 
sensurreiser erstattes av videokonferanse, som en prøveordning høsten 2010. Etter at 
eksamensavviklingen er ferdig, vil vi evaluere ordningen og se hvordan dette har gått i 
forhold til hva vi har spart av utgifter.  
 
Praktiske gjennomføring 
Et videokonferanserom er tilgjengelig for LLE i HF-bygget 3. et. Utstyret er et spleiselag 
mellom HF-fakultetet, IF og LLE.  
Praktisk tilrettelegging og planlegging av muntlig sensur via videokonferanse vil bli gjort av 
eksamenskonsulentene, som bestilling av rom, avtale med sensorer og teknisk gjennomføring.  
 
Vi ser for oss at dette er et prøveprosjekt høsten 2010.  
 

- Oversikt over utenbys sensorer ved LLE høsten 200 9 og våren 2011 
 
 
HØSTEN 2009 (totalt 18 masterkandidater og 36 emner  med muntlig eksamen) 

Fagområde Sensor/institusjon  Emne Nivå Antall 
kommisjoner  

Antall 
kandidater  

GRE103 (bare skriftlig) BA 1 2 

GRE104 BA 1 1 

GRE203 
(bare skriftlig) 

BA 1 1 

LAT104 BA 1 7 

Klassisk Wahlgren/NTNU 

LAT105 
(bare skriftlig) 

BA 1 7 
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LAT350 MA – 
oppgaver  

1 2 

RET102 
(bare skriftlig) 

BA 1 13 

TEAT211 BA 1 3 

TEAT301 MA 1 4 

TEAT302 
(bare skriftlig) 

MA 1 5 

Teatervitenskap Leirvåg/UiO 

TEAT350 MA – 
oppgave 

1 1 

Nordisk Jørgensen/UiO NOFI303/350 MA – 
oppgave 

1 1 

Nordisk Kulbrandstad/HiHm NOLISP350 MA – 
oppgave 

11 1 

Nordisk Berge/UiO NOLISP350 MA – 
oppgave 

11 1 

NOSP208/209/308/309 BA/MA 1 9 Nordisk Schmidt/UiO 

NOSP209/308/309 
(bare skriftlig) 

BA/MA 1 5 

Nordisk Lie/UiO NOLISSP350 MA – 
oppgave 

11 1 

NOLI208 BA 1 4 Nordisk Stavnebrekk/NTNU 

NOLISP350 MA – 
oppgave 

11 1 

KUN201 BA 1 19 Kunsthistorie Bø-Rygg/UiO 

KUN350 MA – 
oppgave 

3 1 

KVIK203 BA 1 5 Litteratur Lothe/UiO 

LITTEHF 
(bare skriftlig) 

BA 1 5 

Lingvistikk Vikør/UiO LING350 MA – 
oppgave 

1 1 

Norskkursene Kibakaya/NTNU NOR-U3 Norskkursene 6 44 

Norskkursene Ree/NTNU NOR-U3 Norskkursene 6 35 

 
 

VÅREN 2010 (totalt 20 masterkandidater og 40 emner med muntlig eksamen) 

Fagområde Sensor/institusjon  Emne Nivå Antall 
kommisjoner  

Antall 
kandidater  

TEAT211 BA 1 5 

TEAT212 
(bare skriftlig) 

BA 1 2 

Teatervitenskap Leirvåg/UiO 

TEAT213 
(bare skriftlig) 

BA 1 8 
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TEAT303 
(bare skriftlig) 

MA 1 1 

TEAT313 
(bare skriftlig) 

MA 1 1 

NOLISP350 
MA – 
oppgave 7 1 

Nordisk Enger/UiO 
NOSP311 
(bare skriftlig) 

MA 1 1 

NOLI210-L 
(bare skriftlig) 

BA 1 2 

NOLI208/209 BA 1 4 

NOLI209/308/309 
(bare skriftlig) 

BA/MA 1 2 
Nordisk Langås/UiA 

NOLISP350 
MA – 
oppgave 

7 1 

NOSP210-L 
(bare skriftlig) BA 1 3 

NOSP208/209 BA 1 7 

NOSP209 
(bare skriftlig) 

BA 1 9 
Nordisk Maagerø/HiVe 

NOLISP350 
MA – 
oppgave 7 3 

NOSP208/209/308/309 BA/MA 1 7 
Nordisk Scmidt/UiO 

NOSP209/308/309 
(bare skriftlig) 

BA/MA 1 2 

Kunsthistorie Bø-Rygg/UiO KUN201 BA 1 13 

Kunsthistorie Aavitsland/UiO KUN350 
MA – 
oppgave 

4 1 

ALLV201 
(bare skriftlig) 

BA 1 1 

ALLV202 BA 1 3 

ALLV301 
(bare skriftlig) 

MA 1 2 

RET206 BA 1 15 

RET206 
(bare skriftlig) BA 1 8 

Litteratur 
Stene-
Johansen/UiO 

ALLV350 
MA – 
oppgave 

3 2 

Norskkursene Kibakaya/NTNU NOR-U3 Norskkursene 6 39 

Norskkursene Harnes/UiO NOR-U3 Norskkursene 6 39 

DIKULT105 
(bare skriftlig) 

BA 1 19 
Digital kultur Fagerjord/UiO 

DIKULT350 
MA – 
oppgave 

1 1 
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- Vurdering fra Institutt fra fremmedspråk  
 
 
 
-----Original Message----- 
From: Arve Kjell Uthaug  
Sent: Wednesday, September 01, 2010 9:49 AM 
To: Solveig Steinnes 
Cc: Siri Fredrikson 
Subject: RE: Ang muntlig sensur via videokonferanse rommet 
 
Hei Solveig, 
 
Slik eg vurderer det, har denne ordninga vore vellu kka, og det er fleire grunnar til den 
konklusjonen. Hovudgrunnen er at vi sparer pengar, utan at dette forringar eksamensavviklniga 
i nemneverdig grad. 
 
1. FØREMONER 
For det første må vi allereie ha spart mange tusen på å kutta ut reising. Eg har ikkje fått 
laga noko oversyn enno over reduksjonen i utgiftene  til sensurreiser, men det skulle ikkje 
undra meg om vi allereie i vår har spart inn IFs de l av utstyrsinnkjøpet. Vi har no som 
retningsline at alle munnlegeksamenar skal gjennomf ørast utan reiseutgifter til sensorar, og 
det er ikkje ofte vi gjer unntak frå denne regelen.  (Vi brukar forresten det sentrale 
videorommet ein del i tillegg til 305, sjølv om det  enno er god kapasitet på 305).  
 
I tillegg er tidsbruken til sensorane kraftig redus ert. Den enkelte sensor har tidlegare brukt 
mange timar pr sensurreise, anten det har vore Oslo /Bergen/Oslo, 
Kristiansand/Bergen/Kristiansand, Tromsø/Bergen/Tro msø eller andre reiseruter. Denne 
tidsinnsparinga vil eg tru kjem godt med særleg i e in travel avslutningsfase av semesteret. 
Jamvel miljøet sparer vi for CO2-utslepp, og det er  ikkje verst - vi er jo som kjent ein gjeng 
miljøsvin her oppe på Høyden. 
 
 
2. ULEMPER OG UTFORDRINGAR 
Folk må læra seg å bruka nytt utstyr. Dette er førs t og fremst ei utfordring for dei 
administrativt tilsette sidan det er vi som tek oss  av det tekniske. Hjå oss er det Anne og 
dei tre eksamenskonsulentane som hjelper med utstyr et. Nokre innkøyringsproblem med nytt 
teknisk utstyr vil det alltid vera, og nokon er mei r skeptiske til å ta i bruk ny teknologi 
enn andre. Men stort sett har dette fungert bra, og  utstyret er enkelt å handtera. 
 
Overføring til skjerm vil aldri bli det same som å møtast andlet til andlet, og i alle fall 
nokre av dei vitskapleg skulle helst sett at alle s at i same rommet som i gamle dagar. Det er 
ei innvendig som eg godt kan skjøna. Men samstundes  meiner eg utstyret er meir enn godt nok 
til å avvikla eksamenane på ein god og forsvarleg m åte. Og det har ikkje vore nokon 
proteststorm frå dei vitskapleg tilsette her hjå os s mot nyordninga. Protestar frå studentane 
har eg knapt registrert.  
 
Nokon vil kanskje sakna det å møta sensorane person leg og få betre høve til å drøfta faglege 
o.a. spørsmål med dei. Men eg har fått svært få kom mentarar frå vitskapleg tilsette om dette, 
og denne kontakten - som er viktig - vert nok uanse tt betre teken vare på i andre samanhengar 
enn travle sensurøkter i innspurten av semesteret. 
 
3. FORANKRING 
Instituttrådet vedtok i februar samrøystes ei liste  med sparetiltak, m.a. dette: "Sensurmøte 
og munnlegeksamen skjer via telefon og videokonfera nse. Reise og opphald for ekstern sensor 
blir berre dekka dersom det er særskilte grunnar, o g etter søknad til instituttet".  
 
4. ERFARINGAR 
Vi har hausta ein god del erfaringar. Særleg Turid Daae og Anne Hestnes har bra kjennskap til 
utstyret. Treng de assistanse eller praktisk opplær ing, skal eg sjølvsagt be dei stilla opp. 
 
Arve Kjell 

 
 

Forslag til vedtak 
 
Instituttet gjennomfører videokonferanse ved muntlig eksamen som et prøvetiltak høsten 2010.  
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Eventuelt 
 

Instituttrådet LLE - oversikt over medlemmene høste n 2009 / våren 2010 
 
Felles e-postliste for medlemmer og varamedlemmer: inst-raad@lle.uib.no 
  
Leder − Per Buvik  Per.Buvik@lle.uib.no  

Gruppe A 

 

• Torodd Kinn  Torodd.Kinn@lle.uib.no  
• Ingrid Nielsen  Ingrid.Nielsen@lle.uib.no PERM 
• Victoria Rosén  Victoria@lle.uib.no  
• Tor Bastiansen Trolie   Tor.Trolie@lle.uib.no  
• Gjert Frimann Vestrheim Gjert.Vestrheim@lle.uib.no  
• Jørgen Bakke Jorgen.Bakke@lle.uib.no 

 
Gruppe A, vara  

 

1. Hilde Corneliussen Hilde.Corneliussen@lle.uib.no  
2. Sigrun Eilertsen  sigrun.eilertsen@lle.uib.no  
3. Henning Laugerud henning.laugerud@lle.uib.no  
4. Christine Hamm  christine.hamm@lle.uib.no  
5. Keld Hyldig  Keld.Hyldig@lle.uib.no  
6. Daniel Apollon  Daniel.apollon@lle.uib.no 

Gruppe B •   Ikke valgt ennå 

Gruppe B, vara 

 

1.  ikke valgt ennå 

Gruppe C: − Ranveig Lote Ranveig.Lote@lle.uib.no 

Gruppe C, vara 1. Anne-Margrethe Lorentzen Anne-Ma.Lorentzen@lle.uib.no  
2. Håvard Peersen Havard.Peersen@lle.uib.no  

Gruppe D 

 

• Arnt Leganger, kunsthistorie 
• Ikke flere representanter valgt 

Gruppe D, vara  

 

1. Ikke flere representanter valgt  

Solveig Steinnes, adm.sjef, er sekretær for rådet 

 


