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HF-demokratiet  - 2019 
Val på mellombels tilsette (B) og studenter (D)  

     Valplan 2019 
 

Reglar og gjennomføring: 
Valstyret HF  
Valreglement 
Utfyllande reglar for instituttorgana 

Det sentrale valstyret  
 

Nedanfor følgjer dei nye styremedlemmane på fakultet og institutt ved HF, med program: 
 

Fakultetsstyret 
Dagens styre og saker  
Kandidatar gruppe B:  Medlem: Stipendiat Are Bøe Pedersen, vara: stipendiat Marianne 
Gunderson og stipendiat Solveig Lygren.  Det var val med fakultetsstyret som valforsamling 
18.06. 
 

 
Frå venstre:  Solveig Lygren, Are Bøe Pedersen og  
Marianne Gunderson 

Program: 
Vi vil fortsette arbeidet til den forrige representanten for gruppe B, og tale de midlertidig ansattes 
sak i Fakultetsstyret. Gjennom god kommunikasjon med ansattorganer som Stip-HF satser vi på å få 
gjennomslag for konkrete saker. Vi vil benytte muligheten til å påvirke beslutningsprosessene i 
universitetsdemokratiet for å kunne sikre bedre betingelser for midlertidig ansatte av alle typer, fra 
timevikarer til postdoc-er. 

Kandidatar gruppe D:  Studentane tek ansvar for eige val, og vél med studentutvalet  
som valforsamling.   

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/justert_valkalender_-_plan_for_valet_var_2019.pdf
https://www.uib.no/hf/23696/valstyret-ved-hf
https://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.6-Valgreglement/Valgreglement-for-Universitetet-i-Bergen
https://www.uib.no/hf/43404/utfyllende-regler-instituttorganene-ved-det-humanistiske-fakultet
https://www.uib.no/foransatte/30583/det-sentrale-valgstyret
https://www.uib.no/hf/24407/fakultetsstyret


              

AHKR-styret 

Dagens styre og saker  
Kandidatar gruppe B:  Medlem: stipendiat Peter Hatlebakk, vara 1 stipendiat Henriette 
Hanky og vara 2 stipendiat Anna Karlsson.  Valt med avtroppande instituttråd som 
valforsamling 13. juni. 
 

 
Frå venstre:  Anna Karlsson, Peter Hatlebakk og Henriette Hanky 

 
Program: 
Når vi stiller til valg, er det for å arbeide for medbestemmelse og gode, trygge og langsiktige arbeidsvilkår for 
oss som er midlertidige ansatte. Vi vil ta opp emne- og kurstilbudet i forskerutdannelsen, for institutt og 
fakultet bør sammen sikre et bredere tilbud og høy kvalitet. Vi er for at fakultet og universitet skal ha 
demokratisk ledelse og ønsker sterkere medvirkning for de ansatte i viktige beslutninger ved institusjonen vår, 
fordi det sikrer at fagligheten er i sentrum og at Universitetets samfunnsoppdrag blir løst på bedre måter. 
Vi vil følge strategiarbeid og arbeidet med fornying av bygningsmasse ved HF og UiB nøye. Vi ønsker å være 
lyttende representanter i instituttstyret, og en av målene for året er å styrke den demokratiske kulturen blant 
de midlertidige ansatte ved å aktivt rådføre oss om de viktigste spørsmålene ved instituttet. 

 

Kandidatar gruppe D:  Theresa T.D. Hansen blei føreslått innan fristen 8. april.  Studentane 
tek ansvar for eige val og vél med studentutvalet som valforsamling.    
 

  

https://www.uib.no/ahkr/22399/instituttr%C3%A5det-ved-ahkr


 

Fof-styret 
Dagens styre og saker  
Kandidatar gruppe B:  Medlem:  Pål Antonsen, vara Julie Zahle, Sindre Søderstrøm og Preben  
                           Sørheim.  Val med avtroppande instituttråd som valforsamling. 
 

 
Sindre Søderstrøm, 
stipendiat, 2. 
varakandidat 

Preben Sørheim, 3. 
varakandidat, 
stipendiat 

Pål F. Antonsen,    
medlemskandidat, 
postdoktor 

Julie Zahle, 1. 
varakandidat, 
postdoktor 

 
Program: 
For perioden 2019/20 har vi valgt ut to områder angående Gruppe B som vi ønsker å prioritere 

 
Stipendiater og postdoktorer er rekrutteringsstillinger. Arbeidsgiver har en klar forpliktelse til personer som 
ansettes i denne stillingsgruppen, nemlig at de skal følges opp med en plan for hvordan ansettelsesperioden 
leder til ytterligere kvalifisering. Dette har så langt ikke vært praktisert. Samtidig må denne forpliktelsen sees i 
sammenheng med at personer som har tatt Ph.D.-graden i filosofi ved UiB ofte ikke er sterke nok søkere på det 
akademiske arbeidsmarkedet (FoFs forskerutdanningsmelding 2019).. 
 

● Vi ønsker at det igangsettes en praksis for oppfølging av ansatte i rekrutteringsstillinger (inkludert 

bistand med jobbsøknader og prosjektsøknader). 

● Vi ønsker at mentorordningen styrkes og at mentorenes arbeidsoppgaver klargjøres. 

● Vi ønsker at eventuelt pliktarbeid normalt legges til 4. året. 

● Vi ønsker at søkere som kan delta i etablerte forskningsmiljø ved FoF prioriteres. 

 
Det er et lavt antall kvinner i filosofi generelt, men antallet blant stipendiater og postdoktorer peker seg 
spesielt ut. Hovedavtalen for ansettelse i staten (§ 31.4) sier at dersom det finnes flere søkere med «tilnærmet 
like kvalifikasjoner» for en stilling, så «skal søkere fra det kjønn som er underrepresentert i den aktuelle 
stillingsgruppe foretrekkes». Søkere til stipendiat– og postdoktorstillinger er normalt tidlig i sin karriere, og 
moderat kjønnskvotering bør derfor oftere kunne tre i kraft.  
 

● Vi ønsker at moderat kjønnskvotering for ansettelser tas aktivt i bruk.  

 

Kandidatar gruppe D:  Medlemmer: Natalie Timland, Matthew Coffay, Twisha Mukherjee, 

vara:Audun Haddal, Jay van der Vist. 

 
 
 
 

 
 

https://www.uib.no/fof/82818/ledelse-og-organisasjon#instituttr-det
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_28.05.19.pdf
https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.1-Overordnet-regelverk-for-personalfeltet/Hovedavtalen-for-arbeidstakere-i-staten-1.1.2017-31.12.2019-med-Tilpasningsavtale-for-UiB


 

 

 

IF-styret  
Dagens styre og saker  
Kandidatar gruppe B: Medlem stipendiat Johanne Kalsaas, vara stipendiat Creig Grocott 
 

 
 
Program: 
Stipendiat i russisk Johanne Kalsaas stiller som medlemskandidat. Varakandidat er stipendiat i engelsk 
språktesting Craig Grocott.  
 
På tross av å være ferske i stipendiatstillingen, har vi begge bakgrunn som midlertidig ansatte ved IF – både fra 
vitenskapelig og administrativt felt. Vi kjenner derfor godt til utfordringene denne ansattgruppen møter. Vi vil 
bruke vervet i instituttrådet til å intensivere arbeidet for større trygghet og bedre betingelser for midlertidig 
ansatte. Vi ønsker også å styrke instituttkollegiet på tvers av fagmiljø og ansattgruppe. 

 
 
Kandidatar gruppe D:  Natalie Unger blei føreslått før fristen 8. april.   
 

 
 
Studentane tek ansvar for eige val og vél med studentutvalet  som valforsamling. 
 
 

https://www.uib.no/fremmedsprak/25322/instituttr%C3%A5det


 
 
LLE-styret 
Dagens styre og saker  
Kandidatar gruppe B:  Medlemmer:  Marthe Hatlen Grønsveen, Are Bøe Pedersen,  
1. vara Nina Stensaker, 2. vara Tori Larsen.   
 
Val med avtroppande  instituttråd som valforsamling. 
 

 
Frå venstre:  Tori Larsen, Marthe Hatlen Grønsveen, Nina Stensaker, Are Bøe Pedersen 
 
Program: 
Vi vil fokusere på de midlertidige ansattes spesielle arbeidssituasjon  
og løfte frem problemstillinger som er viktige og relevante for å bedre  
arbeidsforhold deres. Samtidig vil vi jobbe for at de midlertidig  
ansatte på LLE får kjennskap til rådets virksomhet og gi dem et forum  
for å drøfte aktuelle saker i forkant av rådets behandling. Det er  
avgjørende for oss at denne viktige og mangfoldige gruppen synliggjøres  
og at de har en stemme i rådets beslutningsprosess. 
 

 
Kandidatar gruppe D:  Studentane tek ansvar  for eige val og vél med studentutvalet som 
valforsamling. 
 
                                                                            

https://www.uib.no/lle/25165/instituttr%C3%A5det

