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VEDLEGG TIL SAK 3A: Programporteføljen ved Det humanistiske fakultetet 
Instituttrådsmøte 30. mars 2009 

Institutt for framandspråk, Universitetet i Bergen 
 
 
 

Programporteføljen ved Det humanistiske fakultet 
Forslag 

 
Etter innføringen av Kvalitetsreformen, og opprettelsen av programporteføljen bestående av 
tilrettelagte bachelorprogram, årstudier, masterprogram og integrert lektorutdanning, har 
fakultetet hatt kontinuerlig fokus på porteføljen. Det har vært viktig å gi programmene tid til å 
komme godt i gang og vise at de fungerer etter intensjonen. Samtidig er det viktig at 
fakultetet, i samråd med instituttene og programstyrene, kan håndtere arbeidet med justeringer 
i programporteføljen på en ryddig og tydelig måte. 
 
I 2006 gjennomførte fakultetet den første, og mest omfattende gjennomgang av porteføljen. 
På bakgrunn av denne gjennomgangen ble følgende studieprogram lagt ned: Moderne kunst 
og estetikk, Kulturformidling, Arbeidslivsstudier og Idéfag. Nye program som ble opprettet i 
perioden er: Språk og interkulturell kommunikasjon (i samarbeid med NHH) og USA-studier. 
Noen av kriteriene som fakultetet la til grunn for vurderingen av programmene er senere 
inkorporert i Kvalitetshåndboken for UiB. 
 
Bakgrunn 
Fakultetsstyret oppnevnte i møte 27. november 2007 en arbeidsgruppe for oppfølging av 
fakultetets utdanningsstrategi 2007-2010 for programporteføljen i 1. syklus. Formålet var 
blant annet å foreslå dimensjonering av programporteføljen for studieåret 2009/2010 med 
tanke på endelig vedtak våren 2008 (sak 46/08). Forslaget som ble lagt frem for fakultetsstyret 
var: 
 
 Ett fritt bachelorprogram i humanistiske fag, med spesialisering i disiplinene, samt 
transformerte program som nå framstår som spissing av 
spesialiseringene/studiemulighetene (dvs. de åpne programmene Historie og kultur, 
Språk og Estetiske fag blir lagt ned til fordel for et åpent program i Humanistiske fag). 
 Områdestudier: Europastudier, Midtøstenkunnskap, Latinamerikastudier og USAstudier 
 En justering av de tilrettelagte programmene slik at spesialiseringsmulighetene blir 
spisset 
 
I den første behandlingen vedtok fakultetsstyret å ta saken til orientering. En ny sak om 
programporteføljen var lagt frem for fakultetsstyret (sak 87/08), som fattet følgende vedtak: 
 
Det gjøres ingen endringer i programstrukturen før effektene for fagprofilering av den 
nye eksternwebben er vurdert. Så sant eksternwebben i samsvar med planen legges ut 
ved neste årsskifte, skal denne vurderingen gjøres i løpet av vårsemesteret og legges 
fram for styret senest juni 2009. 
 
Forslag om vurderingskriterier for oppretting og nedlegging av studieprogrammer 
legges fram for fakultetsstyret senest i juni 2009. Disse skal også omfatte 
økonomiskadministrative 
vurderinger. 
 
I 2008 nedsatt Universitetsstyret en arbeidsgruppe, ledet av visedekan Oddrunn Samdal (PS), 
som fikk mandat til å utarbeide forslag for videreutviklingen av kvalitetssikringssystemet ved 



UiB. Utvalget konkluderte bl.a. med at forslag om oppretting og nedlegging av studieprogram 
skulle meldes i forbindelse med utdanningsmeldingen (frist 1. april). Universitetsstyret vedtok 
utvalgets innstilling på møte 19.02.09, og HF har derfor fått utvidet frist til 1. juni for å melde 
inn justeringer til programporteføljen. Fakultetet må derfor bli enige om hovedlinjene for 
programporteføljen i løpet av vårsemesteret. Saken skal behandles i fakultetsstyret 
26.05.09. 
 
Dagens programportefølje 
Ved HF er det p.t. følgende bachelorprogram: 
 Latinamerikastudier (tverrfakultært program - SV) 
 Språk og interkulturell kommunikasjon (samarbeid med NHH) 
 Språk og informasjon 
 Språk (åpent program) 
 USA-studier (tverrfakultært program - SV) 
 Litteraturstudier 
 Kjønnsstudier (tverrfakultært program - SV) 
 Retorikk (tverrfakultært program - SV) 
 Antikke studier 
 Estetiske fag (åpent program) 
 Europastudier (tverrfakultært program - SV) 
 Historie og kulturfag (åpent program) 
 Middelalderstudier 
 Midtøstenkunnskap (tverrfakultær program - SV) 
 Utøvende musikk eller komposisjon 
 
I tillegg til 15 bachelorprogram har fakultetet 13 årsstudier, 27 MA-program og 2 integrerte 
MA-program for lektorutdanningen. 
 
Tilrettelagte studieprogram 
Ved å innføre tilrettelagte studieprogram fikk fakultetet en god anledning til å synliggjøre den 
faglige bredden som er representert ved fakultetet. De tilrettelagte programmene gjorde det 
også mulig å sette sammen emner på tvers av fagmiljøene for å skape tematiske studier innen 
flere felt. I tillegg kunne de fleste av våre fag inngå som spesialiseringer i ett eller flere 
program. Dette har gitt studentene gode muligheter til å velge emner og fagtilbud fra hele 
fakultetet. I tillegg har det i noen studieprogram vært mulig for studentene å velge emner og 
spesialiseringer fra SV-fakultetet, evt. NHH. 
 
Erfaringene med de tilrettelagte programmene gir grunnlag for følgende momenter som blir 
viktige å ha med i vurderingene av fakultets tilbud: 
 
 Spesialiseringer: Når det er flere spesialiseringsmuligheter i et program blir det mer 
komplisert å få programmet til å ”gå opp” som en helhet i løpet av 6 semestre. 
Utenom førstesemesteret skal det også være utvekslingsmuligheter for studentene. I 
tillegg er det et betydelig arbeid som må utføres for å unngå kollisjoner mellom 
obligatoriske emner i programmet og emner som er en del av spesialiseringen. Denne 
kompleksiteten har videre ført til vanskeligheter med å lage korrekte utdanningsplaner 
for hver student. 
 Valg av spesialisering: En kartlegging av spesialiseringene i de tilrettelagte 
studieprogram viser at de fleste studenter velger primært blant 2-3 spesialiseringer, 
noe som tilsier at det er mulig å snevre inn valgmulighetene i programmene. 
 Søkertallene: En av indikatorene som UiB blir vurdert etter, er hvor mange som søker 
studieprogrammene. Måltallet for UiB er 2 søkere pr studieplass. Ved flere av våre 



tilrettelagte studieprogram har vi ca. 1 søker pr studieplass. 
 Frafall: Over tid har fakultetet registrert at et økende antall studenter som blir tatt opp 
til de tilrettelagte programmene, søker overgang til de åpne programmene. Dette tyder 
på at studentene ønsker mer fleksibilitet i studiene enn det som er mulig i tilrettelagte 
studieprogram. 
 
Kriterier for oppretting og nedlegging av program 
Universitetsstyret har vedtatt følgende kriterier som skal legges til grunn i forbindelse med 
oppretting/nedlegging av studieprogram. Kriteriene er til dels utarbeidet etter mal fra HFs 
arbeid med programporteføljen i 2006, og det er disse som fakultetet skal ta utgangspunkt i, i 
det videre arbeidet med programporteføljen. 
 
I. Kvalitetshåndbokens rutiner for oppretting av studieprogram suppleres med krav om at 
det planlagte studieprogrammet er tilknyttet et fagmiljø som kan vise til aktiv 
forskning eller kunstnerisk utvikling innen hele eller deler av studieprogrammets 
fagfelt. 
 
II. For evaluering/vurdering av studieprogrammene, skal dagens rapporter suppleres slik 
at de etterspør følgende punkter: 
 
 Om studieprogrammet; profil, struktur, forekomst av felles undervisning og emner 
spesielt utviklet for studieprogrammet, faglig- sosiale aktiviteter 
 Praktisk gjennomføring: Søkertall/studieplasser, gjennomføring, strykprosent og 
frafall 
 Karakterfordeling 
 Ressurstilgang 
 Kommentar til studentevalueringene – inkl. opplysninger om studentene opplever 
kullfølelse 
 Studieinformasjon og dokumentasjon 
 Tilgang til relevant litteratur 
 Institutt/programleders vurdering og forslag til forbedringer 
 
Eksternweb 
Ny eksternweb for UiB ble lansert i begynnelsen av februar. Løsningene som er valgt til 
denne har gitt instituttene, og ikke minst fagene, en mye større synlighet enn de tidligere 
nettsidene. Dette gjelder særlig den nye fagindeksen som viser først til fagene, og deretter til 
studieprogrammene som fagene inngår i. 
 
Det har derimot ikke vært mulig å synliggjøre spesialiseringene (90 stp.) som studentene kan 
velge innenfor hvert program. I 2008 vedtok Utdanningsutvalget at ny eksternweb skulle 
tilrettelegges slik at studieretninger kunne synliggjøres. I universitets sammenheng skal 
studieretninger forstås som mindre tematiske inndelinger som kan differensiere 
spesialiseringer. Dvs. at innenfor den 90 stp. spesialisering er det mulig å ”sette av” f.eks. 30 
stp. som tematiske valgmuligheter. 
 
Det at det ikke har vært mulig å synliggjøre spesialiseringer har lagt en del føringer for hvilke 
løsninger for programporteføljen det har vært mulig å anbefale. Fagenes synlighet har vært en 
av mange viktige faktorer som fakultetet har måttet ta hensyn til. I høringsrunden var det 
forslag om å opprette noen få disiplinbaserte studieprogram, og deretter om å samle de 
resterende fag som spesialiseringer i et åpent studieprogram, Studieprogram i humanistiske 
fag. Når det ikke har vært mulig å synliggjøre spesialiseringene, har det vært vanskelig å 
anbefale en slik løsning. 
 



Som en del av fakultetets arbeid med programporteføljen har vi igjen tatt opp dette spørsmålet 
med Utdanningsavdelingen (UA), og er nå lovet at de skal tilrettelegge nettsidene i de 
nærmeste månedene for å ivareta synligheten av spesialiseringene. Muligheten for å 
synliggjøre spesialiseringene er en gledelig nyhet for fakultetet, og det gjør det mulig for oss å 
finne mer fleksible løsninger enn det som var utgangspunktet for diskusjonen. 
 
Visedekanens forslag 
Det humanistiske fakultet har et bredt studietilbud på BA-nivå. Felles mål om synliggjøring i 
annonseringssammenheng, faglig identitetsskaping samt styrking av våre tilbud har gitt et 
stort spenn av innspill i saken, fra fagmiljøene, studentene, instituttene og 
universitetsledelsen. Fakultetets utdanningsstrategi 2007-2010 dannet grunnlaget om at 
disiplinene skulle synliggjøres og profileres gjennom et åpent tilbud på BA-nivå. Prosessen 
har fra fakultetets side hatt dette som prinsipp. Høringsrunden i 2008, samt diskusjonene fram 
til i dag har vist at selv om dette kan realiseres etter en slik modell så er man på ulike måter 
bekymret for en mulig utydeliggjøring av våre fagtilbud overfor søkermassen i tillegg til at 
BA-studentene savner preget av fagtilhørighet i studiene. Samlet viser uttalelsene fra hele 
fakultetsmiljøet at en endring i porteføljen må tjene til å styrke disiplinforankringen. Synet har 
vært noe delt når det gjelder hvordan selve organiseringen bør gjøres. 
 
Dekanatet orienterte UiB-ledelsen i styringsdialog 15. okt. 2008 om arbeidet med 
BAporteføljen. I møtet kom rektoratets første tydelige signal til da om behovet for å løfte 
fram disiplinene i vårt studietilbud. Fakultetet har tidligere, ved mange anledninger, henvendt 
seg til UA for å få godkjennelse til å opprette disiplinbaserte studieprogram, uten å lykkes 
med dette. På bakgrunn av rektoratets uttalelser ifm styringsdialogen og de siste møtene som 
visedekanen og studiesjefen hadde med instituttene, tok vi igjen kontakt med viserektor og 
utdanningsdirektøren for å få en endelig avklaring på hvilke løsninger de ville støtte. I møtet 
mellom fakultet og studieledelsen ved UiB den 2. mars 2009 ble det gitt klarsignal om å 
utarbeide et forslag til portefølje bestående av disiplinbaserte program. 
 
På denne bakgrunn kan det være hensiktsmessig å anbefale en løsning der disiplinene får 
større betoning enn utelukkende gjennom ett åpent tilbud. Samtidig er det realistisk å 
synliggjøre deler av fagtilbudet som spesialiseringer i et åpent tilbud. Åpningen for 
disiplinprogram samt UAs videre arbeid med synliggjøring av spesialiseringer i eksternweb 
vil kunne gi god profilering av våre studietilbud i 1. syklus. 
 
En løsning der disipliner og fag skal synliggjøres gjennom disiplinprogram og fritt 
disiplinbasert tilbud reiser en del praktiske spørsmål rundt organiseringen av disse. 
Premissene for å danne et eget disiplinbasert programtilbud ligger i Kvalitetshåndbokens 
kriterier, bl.a. nevnes der forekomst av felles undervisning og emner spesielt utviklet for 
studieprogrammet, faglig- sosiale aktiviteter. 
 
Umiddelbart er det naturlig å peke ut filosofi og arkeologi som områder som kan danne egne 
disiplinprogram. Ut fra kriteriesettene kvalifiserer disse på ulik måte for dette. Institutt for 
filosofi og førstesemesterstudier har p.t. ingen program der filosofi er den vesentlige 
komponenten. Dette er et prekært anliggende for fagmiljøet for å ivareta både tradisjonen og 
målsetningen for en helt sentral disiplin på Det humanistiske fakultet og UiB for øvrig. 
Arkeologi er et praktisk orientert fag med et preg av profesjonstilnærming som kan vinne mye 
på å synliggjøres som et eget disiplinprogram. Begge danner altså faglige og lokalitetsmessige 
rammer som gir godt grunnlag for synliggjøring ifm rekruttering samt identitets- og 
kullfølelse til faget. 
 
I drøftingene har spørsmålet om organisering av det samlede åpne tilbudet kommet opp. Et 
åpent program har ikke behov for programstyre, jf. erfaringene med våre eksisterende frie 
tilbud. Samtidig er det ønskelig å skape grunnlag for faglig tilhørighet og sterke studentmiljø 



innenfor det frie tilbudet. Derfor blir spørsmålet om det vil være mest hensiktsmessig å ha en 
felles betegnelse, ett navn på det frie tilbudet (Studieprogram i humanistiske fag) eller om 
dette bør ha en form for tydeligere forankring på det lokale institutt (tilsvarende dagens ”frie” 
studieprogram, f.eks. Studieprogram i fremmedspråk (IF), Studieprogram i estetiske fag 
(LLE) og Studieprogram i historie og kultur (AHKR)). 
 
Her vil rammetallene fra UiB være en taktisk faktor. Målet for den samlede porteføljen er å 
oppnå et lavere antall program enn vi har i dag. Betrakter vi disiplintilbudet isolert vil det 
være et balanseforhold mellom det endelige antall rene disiplinprogram og program som 
samler flere disipliner. Her møter spesielt instituttene LLE og IF utfordringer. Hvor stor 
autonomitet har enkeltfagene i forhold til å la seg samle under "større paraplyer" eller hva vil 
enkeltfagene med relativt lik faglig struktur oppnå ved å organisere dem i selvstendige 
disiplinprogram? 
 
Institutt for musikk har i dag kun ett tilbud på BA-nivå. Det foreligger planer om å foreslå 
opprettelse av 1. syklus fagtilbud innenfor musikkvitenskap (allmenn/etnomusikologi) og 
musikkterapi. Ut fra kriteriesettene vil et naturlig utgangspunkt være å anbefale en BA i 
musikkterapi som eget disiplintilbud og vurdere et musikkvitenskapelig tilbud i rammen av et 
fritt program. Her vil naturlig nok et «instituttbasert fritt tilbud» bli oppkonstruert; et 
samarbeid med andre institutt vil være å anbefale. Alternativt vil et samlet fritt tilbud i 
humanistiske fag gi god og naturlig tilknytningsmulighet. 
 
Fra studentens side blir det viktig, i tillegg til det faglig samlende, hvordan man møter 
tilbudene som søker, som ny student og som gryende kandidat. Det blir viktig at det 
programmet man går inn i gir like klare føringer, rettigheter og plikter som kommer til uttrykk 
gjennom andre programs utdanningsplaner. Et fritt programtilbud med spesialisering er i 
praksis utformet likt som et disiplinprogram, det er gjennom faglig aktivitet man skaper miljø, 
identitet og tilhørighet. 
 
Arbeidet med det disiplinbaserte tilbudet vil sette klarere rammer, standarder og målsetninger 
for det tilrettelagte tilbudet. Derfor foreslås gjennomgang og vurdering av disse til "trinn 2" i 
prosessen. Det vil i enkelte tilfeller bli naturlig å vurdere om man får en direkte overlapping 
tilrettelagte og disiplinbaserte tilbud. I andre sammenhenger ligger programmets utfordring i å 
synliggjøre styrken ved å gi tematiske vinklinger i et BA-studium. 
 
På grunnlag av ovenstående anmoder dekanatet instituttene om gi en tilbakemelding om 
følgende punkter til fakultetet innen 2. mai, 2009: 
 
1. Disiplinbaserte program eller Studieprogram i humanistiske fag: 
I hvilke fag ønsker instituttet å opprette disiplinbaserte studieprogram? Hvilke fag 
kan best ivaretas som en spesialisering i et åpent program i humanistiske fag? 
Som bakgrunn til dette punktet er det viktig å minne om at bachelorgraden er 
sammensatt av emner som til sammen utgjør 180 studiepoeng: 30 stp. 
(førstesemesterstudier), 90 stp. (spesialisering som danner grunnlag for opptak til 
MA, tilsvarende tidligere mellomfag) og 60 stp. (”frie” stp.). Kravene til graden vil 
være det samme uansett hvilke modell man velger. For eksempel: Oppbyggingen 
av et Studieprogram i engelsk vil være helt lik oppbyggingen av spesialiseringen i 
engelsk innenfor et Studieprogram i humanistiske fag (evt. Studieprogram i 
Fremmedspråk). 
 
2. Tilrettelagte program: 
Dersom vi skal opprette disiplinbaserte program for flere av våre fag må vi også 
avklare hvilke av våre tilrettelagte program som skal fortsatt være en del av 
porteføljen og hvilken utforming de skal ha. Av tidsmessige hensyn er det praktisk 



nødvendig å dele opp diskusjonen, og instituttene anmodes om å gi en 
tilbakemelding om følgende studieprogram: Antikke studier, Middelalderstudier, 
Språk og informasjon og Litteraturstudier. De gjenstående 7 tilrettelagte 
programmene med tverrfakultær/-insitusjonell plattform vil gjennomgå vurdering 
når ovennevnte arbeid er ferdig, tidligst fra høsten 2009. 
 
3. Vi ber om at årsstudiene blir vurdert ut fra samme utgangspunkt. Disse har 
primære funksjoner opp mot kompetanseutvikling for lærere, men der man ser 
muligheten for å redusere i årsstudiumsporteføljen vil dette være å anbefale. 
 
Som grunnlag for arbeidet med programporteføljen ligger kriteriene som er fastsatt i 
Kvalitetshåndboken ved UiB (→studiekvalitet.uib.no). Der det er aktuelt, dvs. i vurderingen 
av eksisterende tilbud vil vi i tillegg ta inn tallmateriale som beskriver tilstrømming, 
gjennomføring og resultat som diskusjonsgrunnlag. 
 
Vi ser det som en naturlig følge at der man velger å opprette disiplinprogram som kan ses å 
ivareta målsettingen for tilrettelagte, fakultetsinterne studieprogram vil de sistnevnte måtte 
vurderes nedlagt. Denne diskusjonen er faglig og ressursmessig komplisert og det er 
avgjørende at den skjer mellom de berørte fagmiljø og institutt. Fakultetet vil imidlertid stille 
seg disponibelt for medvirkning når/om ønskelig. Tallmaterialet som kan brukes i vurderingen 
av de 4 tilrettelagte programmene som skal vurderes vil bli sendt til de ansvarlige instituttene. 
 
Det humanistiske fakultet, UiB, 20.03.09 
 
 
 
Ronald Worley    Hans Knut Sveen 
seksjonssjef, studieseksjonen   visedekan for utdanning og internasjonalisering 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VEDLEGG TIL SAK 4: Styrings- og leiingsformer ved fakultetet og instituttet 
Instituttrådsmøte 30. mars 2009 

Institutt for framandspråk, Universitetet i Bergen 
 
Instituttrådet har tidlegare drøfta spørsmålet om styrings- og leiingsformer ved fakultetet og 
instituttet, sjå sak 5 frå møtet 26.11.2008. Det vart sendt inn høyringsfråsegn frå instituttleiar 
12. januar i år. No har saka vore drøfta i universitetsstyret, og fakulteta og institutta har fått 
saka til ny høyringsrunde saman med framlegg til nytt regelverk for både institutt- og 
fakultetsorgana. 
 
Saka blir sendt ut til ”bred høring til fakultetets institutter, instituttråd, fakultetsstyre, Stip-HF 
og HFSU”. Dette er ei stor og viktig sak, og derfor er det fornuftig med ein brei 
høyringsrunde. Det er likevel uheldig at ei sak med høyringsfrist 1. april, blir sendt ut til 
institutta først søndag 22. mars. 
 
Instituttet har fått tilsendt følgjande dokument i saka: 

1) Brev frå fakultetet 22. mars 2009 
2) Brev frå universitetsdirektøren 18. mars 2009  
3) Utkast til nye ”Regler for fakultetsorganene” (datert 18.3.2009) 
4) Utkast til nye ”Regler for instituttorganene” (datert 18.3.2009) 

Alle desse dokumenta er sende ut til heile instituttet med e-post 25. mars 2009. 
 
Nedanfor følgjer ein punktvis gjennomgang av nokre viktige spørsmål vi meiner instituttrådet 
bør uttala seg om. Til slutt blir notatet oppsummert med eit framlegg til vedtak. 
 
I. Fakultetsnivået 

1. Skal dekanen tilsetjast eller veljast? 
Normalordninga er valt dekanus. Ved HF ser det ut til å vera brei semje om at  
dekanane òg i framtida bør veljast, og at dette legg best til rette for demokratisk 
styring. 

 
II. Instituttnivået 

1. Skal instituttleiar tilsetjast eller veljast? 
Dette er eit av dei viktigaste spørsmåla i høyringa. Universitetet i Bergen har opna opp 
for begge modellar, men kvart fakultet må samla seg om ein og same variant. 

Tidlegare var leiarane ved institutta valde, men dette vart endra med 
instituttsamanslåinga i 2007. Samstundes som dei mindre institutta vart slegne saman 
til fem større einingar, gjekk ein over til å tilsetja instituttleiarane. Spørsmålet om valt 
eller tilsett leiar kan sjølvsagt sjåast frå ulike synsvinklar. Men det høyrer med i biletet 
at dei nye storinstitutta stiller større krav til leiarrolla enn mindre institutt. Dette gjeld 
både forskingsleiing, satsinga innan utdanningsfeltet og ikkje minst 
personaloppfølginga. Her er det viktig å leggja stor vekt på kompetanse i rekrutteringa 
av instituttleiar, og dette trur vi blir best sikra gjennom ein prosess med klart presiserte 
krav til stillinga og grundig vurdering av søkjarane. Ein tilsett leiar vil kanskje også 
oppleva å ha ein litt meir ubunden posisjon, og det kan vera positivt i rolla som leiar 
for eit samansett institutt. Det vil uansett bli forventa at instituttleiar lyttar til råd, utval 
og enkeltpersonar ved instituttet. Og det meir formelle demokratiske aspektet er godt 
teke vare på både på fakultetsnivået (vald dekan, valt fakultetsstyre som øvste organ) 
og på sentralnivået ved universitetet (vald rektor, valt universitetsstyre som øvste 
organ). 

 
2. Kva for saker skal instituttrådet avgjera? 

I utkastet til nye reglar for instituttorgana er det i paragraf 4 gjort framlegg om at 
instituttrådet skal gjera vedtak om viktige meldingar og strategidokument, omstillings- 



og omorganiseringsplanar, budsjett og rekneskap, vesentlege endringar i studietilbodet. 
Her blir det altså gjort framlegg om å gje rådet ein utvida kompetanse samanlikna med 
dagens ordning. Vedtaka som rådet i dag gjer, er berre rådgjevande, men i framtida 
kan det altså bli gjort vedtak som er endelege og bindande (på instituttnivået). 
Framlegget skisserer eit instituttråd med tydeleg islett av styrefunksjonar. Samstundes 
held ein fast på ordet ”råd” i staden for ”styre”. Og i alle saker som ikkje er nemnde 
særskilt i reglane, gjeld det at instituttrådet er ”et rådgivende informasjons- og 
kontaktorgan”, med andre ord er instituttleiar framleis prinsipielt overordna rådet. 
 Spørsmålet om instituttrådet si rolle bør drøftast innanfor to tidsperspektiv: 
først den noverande styrarperioden, deretter den meir permanente ordninga. Dei 
noverande instituttleiarane er tilsette på visse premissar, og det er ikkje naturleg å 
innføra eit instituttstyre, heller ikkje ein blandingsvariant mellom råd og styre, i den 
noverande perioden, som går ut sommaren 2011. Ordninga bør vera slik som no så 
lenge denne styrarperioden varer. 
 Ved utgangen av denne styrarperioden vil det – om HF held fram med tilsette 
leiarar – bli ny utlysing av stillingane som instituttleiarar. Dette vil òg vera eit naturleg 
tidspunkt for eventuelle endringar i styringsforma ved institutta. I så fall finst det minst 
tre modellar: 
 a) Instituttråd slik som no. Denne modellen legg opp til eit rådgjevande og 
drøftande organ, som ikkje gjer bindande vedtak på noko saksfelt. Dette er dagens 
modell. Denne modellen held tydeleg fast på instituttleiars overordna rolle ved 
instituttet. Det blir lagt godt til rette for ein handlekraftig instituttleiar, og ein unngår 
kompetansestrid og uvisse om kven som eigentleg sit med siste ordet. 
 b) Instituttråd med styrefunksjonar på visse felt. Dette er den modellen som er 
skissert i paragraf 4 i framlegget til nye reglar for instituttorgana (sjå over). Eit slikt 
råd vil kunna gjera bindande vedtak på visse saksfelt, og dermed vera overordna 
instituttleiaren på desse klart definerte felta. På alle andre område sit likevel styraren 
med øvste mynde ved instituttet. I praksis vil det kanskje ikkje bli den store skilnaden 
alltid om instituttrådet skal gje råd eller kunna gjera endelege vedtak. Dei sakene som 
er nemnde i paragraf 4, bør i alle tilfelle leggjast fram for rådet. Ein slik 
blandingsmodell kan gjera leiingsstrukturen ved instituttet mindre klar og dermed 
opna for kompetansestrid mellom instituttleiar og råd. På den andre sida styrker denne 
modellen instituttrådet som demokratisk kontrollorgan. 
 c) Instituttstyre. I denne modellen er styret prinsipielt overordna instituttleiaren, 
og leiar styrer på fullmakt frå instituttstyret. Her vil det t.d. òg vera naturleg at 
tilsetjingssaker, utpeiking av personar til viktige instituttverv og kanskje også 
tildelingar av forskingsmidlar blir lagt fram til vedtak i rådet. Dette er den modellen 
som aller sterkast støttar opp under rådet som demokratisk organ. Interessa for 
arbeidet i rådet vil sikkert òg bli styrka med ein slik modell. På den andre sida kan det 
innskrenka handlingsrommet for styraren og gjera det meir krevjande å driva effektiv 
fagleg leiing. På den andre sida er det ikkje sikkert at instituttleiar vil bli så sterkt 
svekka som fagleg leiar med denne modellen. Han vil trass alt vera leiar av styret og 
ha ansvaret for saksførebuinga. 
 I spørsmålet om kva rolle instituttorganet skal ha etter at noverande 
leiarperiode går ut, vil vi skissera desse tre variantane ovanfor utan at vi har eit klart 
synspunkt på kva for modell instituttrådet bør gå inn for. 

 
3. Kva rolle skal instituttleiar ha i rådet: leiar eller sekretær? 

Her skisserer utkastet til regelverk to ulike modellar, som begge skil seg frå ordninga 
slik ho er i dag: 

A. instituttleiar er leiar av instituttrådet, administrasjonssjefen er sekretær (dette er 
skissert som eit alternativ både med tilsett og valt instituttleiar) 

B. rådet vel sjølv leiar og nestleiar, instituttleiar er sekretær for rådet (dette er 
skissert som eit alternativ berre med tilsette leiarar) 



Alternativ A er etter vår meining heilt klart det beste, og det gjeld same kva for rolle 
rådet får i framtida (jf pkt 2 over). Instituttleiar representerer instituttet i mange fora og 
får mykje relevant informasjon. Dette er viktige føresetnader for også å kunna leia 
rådet på ein god måte. Alternativ B er uheldig sidan det kan sjå ut til å underordna 
instituttleiaren under rådet på ein måte som ikkje samsvarar med rolla hans som leiar 
av instituttet. Etter vår meining er alternativ A altså det beste. Dersom dette ikkje får 
gjennomslag, bør ein heller halda fast på dagens ordning (vald rådsleiar, 
administrasjonssjefen som sekretær) heller enn å innføra alternativ B. 
 

4. Stadfortredar for instituttleiar godkjent av instituttrådet? 
I dag er det slik at instituttleiar gjerne peikar ut forskingsleiar eller undervisningsleiar 
som vikar ved fråvær. Kven som vikarierer, kan veksla litt ut frå praktiske omsyn. Det 
kan vera fornuftig å la rådet godkjenna kven som skal vera stadfortredar for 
instituttleiaren, ikkje minst sidan dette vil tydeleggjera kven som vikarierer når det 
trengst. 

 
5. Bruk av innstillingsutval ved tilsetjing i undervisnings- og forskarstillingar? 

I paragraf 17 blir det foreslått at ”instituttleder bør nedsette et utvalg på tre 
medlemmer for å utarbeide forslag til innstilling”. Ut frå HF sine retningsliner for 
tilsetjingssaker er det litt uklart kva som er meint med dette. Som kjent er det tre ulike 
komitear i sving ved tilsetjing i vitskaplege stillingar: den sakkunnige komiteen, 
komiteen for prøveforelesinga og intervjukomiteen. Desse komiteane leverer kvar sine 
rapportar til instituttleiar, som igjen har ansvaret for den samla innstillinga frå 
instituttet. Det kan tolkast som om framlegget til nye retningsliner legg opp til ein ny 
komité som mellomnivå mellom dei tre enkeltkomiteane og instituttleiar. Det er 
likevel ikkje sikkert at formuleringa skal skjønast slik, og her kan ulik praksis ved 
ulike fakultet ha spelt inn i valet av formulering.  

Det humanistiske fakultetet har nyleg gått gjennom og justert rutinane for 
tilsetjingssaker, m.a. etter høyring på instituttnivået. Det er ikkje naturleg med nokon 
ny runde om desse spørsmåla no, og formuleringa under paragraf 17 bør justerast for å 
unngå mistydingar på dette feltet.   

 
III. Oppsummering 
Rådet ved Institutt for framandspråk vedtek å gje følgjande råd om styrings- og 
leiingsformene ved fakultetet og instituttet: 

- dekanus bør veljast 
- instituttleiar bør tilsetjast 
- instituttrådet held fram med å vera eit rådgjevande organ etter dagens modell ut 

den noverande leiarperioden (dvs til sommaren 2011). 
- instituttleiaren går inn som leiar av rådet, med administrasjonssjefen som sekretær 
- instituttleiaren peikar ut stadfortredar for seg sjølv, og denne skal godkjennast av 

rådet 
- paragraf 17 i framlegget til reglar for institutta blir presisert for å unngå at 

paragrafen blir oppfatta som eit krav om å innføra ein ny komité i tillegg til den 
ordninga som i dag gjeld i tilsetjingssaker 
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