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PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
 
Sted: rom 435, HF-bygget  
Dato/tid: 13. mai 2011 kl 14.15-15.20. EKTRAMØTE  
 
 
Til stede 
Gruppe A: Per Buvik (leder), Torodd Kinn, Gjert Vestrheim, Victoria Rosén, Christine Hamm 
(vara), Jørgen Bakke 
Gruppe B: Frode Helmich Pedersen (vara) 
Gruppe C: Håvard Peersen (vara) 
Gruppe D: Arnt Robert Leganger, Fride Wangsmo, Eline Hansen 
Solveig Steinnes, sekretær 
Forskningsleder Erik Bjerck Hagen var invitert til å delta på møtet.  
 
 
Til referat, innkalling og dagsorden 
− Godkjenning av innkalling. OK  
 
Orienteringssaker 
Ingen orienteringssaker  
 
 
Sak 12/11 – Høring. Revisjon av forskerutdanningen/11  
 
 
Torodd Kinn og Victoria Rosén delte ut et alternativt høringsforslag på møtet. Etter votering 
ble det bestemt at instituttrådet ville gå videre med denne alternative uttalelsen. Endringer ble 
bygget inn i høringen og vedtatt på møtet. Høringsuttalelsen med endringer som fremkom i 
møtet, er vedlagt.  
 
 
 
 
                   HØRINGSUTTALELSE FRA LLE V/ INSTITUTTRÅDET   
                           OM REVISJON AV FORSKERUTDANNINGEN 
 
LLE ser det som positivt at fakultetet er opptatt av kvaliteten til forskerutdanningen og 
organiseringen av den. På bakgrunn av 18 høringsuttalelser fra fagmiljøer, forskergrupper, 
forskerskoler og enkeltansatte og behandling i FFU har instituttet følgende synspunkter på 
forslaget: 
 UiBs handlingsplan for forskerutdanning legger vekt på at både forskerskoler og 
forskergrupper er viktige elementer i utdanningen. Forslaget fra HF toner ned forskerskolene 
i en grad som knapt er i samsvar med UiBs føringer, og som neppe vil bedre utdanningen. 
UiB arbeider for tiden med en evaluering av forskerskolene, og det synes prematurt å vedta 
endringer før den er ferdigstilt. Saken må behandles igjen i fagmiljøene og ved instituttene og 
fakultetet på grunnlag av UiBs evaluering. 



 Flere aspekter av en eventuell reform er for svakt utredet. Det gjelder for det første de 
økonomiske rammene og andre ressursspørsmål. En slik oppdeling av ansvaret for 
forskerutdanningen som HF legger opp til, vil føre til et øket behov for koordinering mellom 
forskergrupper, fagmiljøer, institutter og institusjoner. Dette krever uunngåelig ekstra 
ressurser, noe HF ikke synes å erkjenne. 
 De fleste forskergrupper er for små og løst organisert til å kunne ta et omfattende 
ansvar for forskerutdanningen. En sterkere oppdeling av ansvaret for utdanningen vil kunne 
føre til at den kompetansen og erfaringen som forskerskoleledelsene har opparbeidet seg, blir 
fragmentert. En eventuell reform må sikre at dette ikke blir konsekvensen. På den annen side 
må kandidatene fortsatt kunne få sin forskerutdanning uavhengig av fakultetets forskerskoler. 
LLE ser det som viktig at forskergruppene fortsetter å ha en sentral rolle i forskerutdanningen. 
 Administrative problemer for store og uensartede institutter er også undervurdert av 
HF. Det antydes nye FFU utvidet med en representant for hver forskergruppe og gruppe-B-
medlemmer. Ved LLE vil dette for tiden si et utvalg med over 20 medlemmer. Det er liten 
grunn til å tro at et slikt utvalg vil kunne være et effektivt styringsorgan.  
 Dersom ansvaret flyttes til instituttene, bør instituttene også få utstrakt myndighet til å 
organisere utdanningen slik de finner det hensiktsmessig. Det gjelder f.eks. hvilke 
styringsorganer som skal ha det faglige og administrative ansvaret, om utdanningen skal 
organiseres i forskerskoler, og hvilket ansvar forskergruppene skal ha. 
 Konklusjon: Saken er for svakt utredet til at vi kan støtte HFs forslag nå. HF må 
avvente UiBs evaluering av forskerskolene og deretter sørge for en grundigere utgreiing av 
de ulike sidene av en reform. 
 

 
Vedtak  
IR vedtar å sende inn den vedlagte. Høringen sendes ut på epost til instituttrådet først.  
 
Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt 
 
torsdag, 19. mai 2011 Solveig  

 
Merknadsfrist  
Onsdag 18/5/2011 
 
 
 
 
 


