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Møteinnkalling  
 

I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

 
18.02.2014, kl. 09:00 - i Møterom A+B i kjeller, Muséplass 1.  
 
 
 
 

Innkalling er sendt til: 

Margareth Hagen, Einar Thomassen, Claus Huitfeldt, Gisle Selnes, Eivind Kolflaath, Kjetil 

Berg Henjum, Tove Fjell, Randi Rolvsjord, Inga Henriette Undheim, Anne Hestnes, Linnea 

Reitan Jensen, Mikkel Andreas Eriksen, Vegard Sørhus 

 

Saksliste og sakspapirer følger vedlagt.  

 

 

Eventuelle forfall bes meldt snarest til personlig varamedlem og sekretariatet,  

tlf. 55589380, evt. per e-post til post@hf.uib.no. 

 

 

 

 

Bergen, 10.02.2014. 

 

 

 

Margareth Hagen   

dekan  Trine Moe 

  fakultetsdirektør 

 

 



 

Saksliste 
 
 
Styresak Saker til behandling U.off. 

FS 1/14 Tilsetting i stilling som postdoktor i mellomalderfilologi ved 
Institutt for framandspråk 

 

FS 2/14 Tilsetting i open stilling som postdoktor ved Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 

 

FS 3/14 Tilsetting i stilling (vikariat) som universitetslektor i russisk 
ved Institutt for framandspråk 

 

RS 1/14 Referat fra møte i Studiestyret 15.11.13  

RS 2/14 Referat fra ekstraordinært møte i Studiestyret 19.12.13  

S 2/14 Oppnevning av bedømmelseskomité  

S 3/14 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i vitenskapsteori X 

S 4/14 Tilsetting uten utlysning i bistilling som professor II i 
musikkterapi ved Griegakademiet - Institutt for musikk 

X 

S 5/14 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i musikkterapi 
ved Griegakademiet - Institutt for musikk 

X 

S 6/14 Tilsetting uten utlysning i bistilling som professor II i 
musikkterapi ved Griegakademiet - Institutt for musikk 

X 

S 7/14 Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i antikkens 
filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium 

X 

S 8/14 Utvidelser av stillinger som universitetslektor ved Examen 
philosophicum på grunn av ledig stilling 

X 

S 9/14 Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i filosofi 
(sinnsfilosofi eller språkfilosofi) ved Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudium 

X 

S 10/14 Fast tilsetting som universitetslektor i norsk som 
andrespråk 

X 

S 11/14 Søknad om opprykk til professor X 

S 12/14 Søknad om opprykk til professor X 

S 13/14 Søknad om opprykk til professor X 

S 14/14 Søknad om opprykk til professor X 

S 15/14 Tilsetting i fast 20 prosent stilling som førsteamanuensis i 
historie 

X 



 

S 16/14 Tilsetting utan utlysing i fast 20% stilling som professor 
ved Institutt for framandspråk 

X 

S 17/14      Regnskapsrapport 2013 
 
S 18/14      Rom for emner i første semester. Utsatt 
 
S 19/14      Oppnevning av bedømmelseskomitéer 



-

Saker handsama i tilsettingsrådet ved Det humanistiske
fakultet etter fakultetsstyremøte 17.12.2013:

	

Sak 42/2013: 13/2927

Tilsetting i postdoktorstilling i mellomalderfilologi ved Institutt for
framandspråk

Tilsettingsrådet tilset Jorunn Svensen Gjerden i stilling som postdoktor ved Institutt for framandspråk.
Tilsettinga er fireårig, med tre år til sjølve postdoktorarbeidet og eitt år til undervisning og andre
oppgåver ved instituttet. Tidspunkt for tilsetting vert avtala med instituttet. Som reserve vert 1) Kåre
Johan Mjør og 2) Christina Sånches Marco rangert.

	

Sak 43/2013: 13/4160

Tilsetting i open postdoktorstilling ved Institutt for arkeologi, historie, kultur-
og religionsvitskap

Tilsettingsrådet tilset Sarah Holst Kjær i fireårig stilling som postdoktor ved Institutt for
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap. Tidspunkt for tilsetting vert avtala med
instituttet.

Følgjande vert rangert som reserve:
Alexander Tsakos *)

Magnus Olofsson

Alexander Baralis

*) Kjær takka nei, og Tsakos blei tilsett

	

Sak 01/2014: 13/11321

Tilsetting i vikariat som universitetslektor i russisk ved Institutt for
framandspråk

Tilsettingsrådet tilset Martin Paulsen i vikariat i 50 % stilling som universitetslektor i russisk ved Institutt
for framandsprak for perioden 01.01.2014 til 30.06.2015. Som reserve vert Kåre Johan Mjør rangert.
Då begge dei rangerte søkjarane har fullført doktorgrad blir det tilsetjing som førsteamanuensis med
undervisningsplikt som universitetslektor.
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Referat fra møte i Studiestyret, 15.11.2013

Møtt: Claus Huitfeldt, Eike Schnall, Heming Gujord, Hans Marius Hansteen (vara, FoF), Hilde

Haaland-Kramer (vara, IF), Michael Stausberg, Thomas Solomon, Linnea Reitan Jensen,

Dorthea Alisøy

Meldt forfall: Åse Johnsen, Ole Martin Skilleås

Observatører: Ranveig Lote, Maj-Brit Iden

Sekretær: Ronald Worley

Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent

Referatsaker

RS11/13 Muntlig orientering om arbeidet med nye rammeplaner for den

integrerte lektorutdanningen

RS12/13 Muntlig orientering om arbeidet i BA-gruppen

RS13/13 Muntlig orientering om NOKUT-tilsynet

RS14/13 Resultatene fra studentundersøkelsen 2013 (vedlagt)
Fakultetet har nylig mottatt resultatene fra årets studentundersøkelse.

Hovedpunkter fra undersøkelsen ble diskutert, og studiestyret var enig

i at det kunne være enkelte punkter som kan være nyttig å ta opp til
videre diskusjon.

RS15/13 Pensumlister

Fristen for publisering av pensumlister er 1. desember og 1. juni.
Instituttene bes om å følge opp med fagmiljøene.

515/13 Forslag til utfyllende regler ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Studiestyret godkjenner forslag til utfyllende regler ved Det humanistiske fakultet, og

oversender saken til fakultetsstyret for endelig behandling.

Enstemmig vedtatt.



S16/13 Oppretting av emnegrupper
Det opprinnelige forslaget til vedtak ble trukket etter en diskusjon av

saken, og studiestyret vedtok et nytt forslag til vedtak.

Vedtak:

Studiestyret ber om at kriterier for oppretting av emnegrupper blir nærmere avklart, og at

saken legges fram på ny på et senere møte.

Enstemmig vedtatt.

S17/13 Opprettelse av akademisk skrivesenter ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:
Forslaget om oppretting av akademisk skrivesenter ved HF sendes på høring til instituttene

og HSU før videre behandling i studiestyret og fakultetsstyret.

Enstemmig vedtatt.

S18/13 Semesterrapport fra PUHF

Vedtak:
Studiestyret tar semesterrapporten fra PUHF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

519/13 Programsensorrapporter

Vedtak:
Studiestyret tar programsensorrapportene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Eventuelt:

Emnebeskrivelser for EVU-emner: I det pågående arbeidet med etter- og videreutdanning ser

fakultetet at det er et behov for en gjennomgang av emnebeskrivelsene for å få disse i tråd
med kravene i kvalifikasjonsrammeverket. Fakultetet vil sende et brev til instituttene om

saken.

15.11.13
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Referat fra ekstraordinært møte i Studiestyret - 19.12.13

Til stede: Thomas Solomon (GA), Åse Johnsen (IF), Ole Martin Skilleås (FoF), Michael Stausberg

(AHKR), Heming Gujord (PUFH), Ranveig Lote (vara LLE), Mariann Egeberg (settevara HSU), Claus

Huitfeldt (HF), Dorthea Alisøy (HSU)

Observatør: Hilde Haaland-Kramer (IF), Julie Watkins(AHKR), Maj-Brit Iden (HF), Birgit Å Mjeldheim

(HSU)

Forfall: Jens Eike Schnall (LLE)

Sekretær: Ronald Worley (HF)

I Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent

S 15/13 Dimensjonering av examen facultatum ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ber om at utkast til høringsbrev, med de endringer som fremkom i møtet, sendes på

høring til PUHF, instituttene og HSU. (Revidert versjon vedlegges referatet.)

S 16/13 Møteplan for 2014

Vedtak:

Studiestyret vedtar forslaget til møteplan for 2014 som følger:

Torsdag 6. februar

Fredag 7. mars

Fredag 9. mai

Fredag 6. juni

Fredag 12. september

Fredag 31. oktober

Fredag 5. desember

Alle dager kl. 10.15-12.00
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Opprykk til professor - oppnemning av vurderingskomité innanfor 
fagområdet samfunnsvitskapleg kjønnsforsking 

 
 
Dokument i saken: 

1. Forslag til komité frå Senter for kvinne- og kjønnsforsking 
 
Førsteamanuensis Randi Gressgård ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking har søkt om 
opprykk til professor etter kompetanse. 
 
Senteret har sendt følgjande forslag til vurderingskomité: 
 

 Professor Anne Britt Flemmen, Universitetet i Tromsø 
 Professor Nora Räthzel, Umeå universitet 
 Professor Mats Börjesson, Stockholms universitet  

 
Professor Anne Britt Flemmen er foreslått som leiar av komiteen. 
 
Vi viser til forslaga frå senteret for ytterlegare opplysningar. Forslaget frå senteret er i tråd 
med dei formelle krava til samansetjing av vurderingskomitear.  
 
Forslag til vedtak: 

I samsvar med forslag frå Senter for kvinne- og kjønnsforsking oppnemner  Det humanistiske 
fakultet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Randi Gressgård: 
 

 Professor Anne Britt Flemmen, Universitetet i Tromsø 
 Professor Nora Räthzel, Umeå universitet 
 Professor Mats Börjesson, Stockholms universitet  

 
Professor Anne Britt Flemmen vert oppnemnd som leiar av komiteen 

 
 

 
   

 
Margareth Hagen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 

Dato: 03.02.2014 

Arkivsaksnr: 2013/10528-

ARSE 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

2/14 

18.02.2014 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 



 

 

UNIVERSITETET I BERGEN 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) 

 

 
Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefax: 
Allegt. 34 Postboks 7805 

5020 BERGEN 
Ekspedisjon 55582471 
Kontorsjef 5558 2847 

55589664 

 

 
 
Det humanistiske fakultet 
 
 
Ref.: 13/10528        Dato: 27.01.14 
 
 
 
 
 
FORSLAG TIL KOMITÉ  
 
Vi viser til brev med anmodning om komitéforslag fra SKOK i saken om personlig opprykk 
for Randi Gressgård. SKOK har følgende forslag til komité: 
 

- Professor Anne Britt Flemmen, Universitetet i Tromsø. 
Telefon: 776 44339  
Epost: anne.britt.flemmen@uit.no 
Postadresse:  

Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS), 
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak), 
UiT  Norges arktiske universitet, 
Postboks 6050 Langnes, 
9037 TROMSØ 

 
- Professor Nora Räthzel, Umeå universitet, Sverige 

Telefon: +46 907 86 7820 
Epost: nora.rathzel@soc.umu.se 
Postadresse:  

Selva de las Maravillas 335 
8811 Canyelles 
Spain. 

 
- Professor Mats Börjesson 

Telefon: +46 812 07 6218 
Epost: mats.borjesson@buv.su.se 
Postadresse: 

Stockholms universitet 
Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap 
106 91 Stockholm 
Sverige 

 



 
Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefax: 
[…] […] […] […] 
 

Komitéforslaget skal være i tråd med de oppgitte retningslinjene, og vi ber om at fakultetet 
oppnevner komiteen i fakultetsstyremøtet tirsdag 18. februar. 
 
Vi gjør også oppmerksom på at det finnes oppdaterte versjoner av Gressgårds innleverte 
materiale (artikler som er revidert ifm publisering). Vi ber om at komiteen gjøres 
oppmerksom på dette, slik at de kan be om å få dette utlevert hvis de ønsker det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Gaudencia Mutema 
Fungerende senterleder, SKOK    Signe Solberg 
        Administrasjonssjef, SKOK 
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Regnskap fjerde kvartal 2013  

 
 
Bakgrunn 
Regnskapsrapport skal legges fram for fakultetsstyret hvert kvartal. Dette er 
regnskapsrapport for hele 2013 med spesielt fokus på overføringer til 2014. 
 
Fakultetsdirektørens kommentarer 
Fakultetet gikk inn i 2013 med en overføring på 22,4 millioner. Gjennom året økte 
overføringene ytterligere til 29,3 millioner, dvs. at fakultetet i 2013 har brukt ca. 7 millioner 
mindre enn tildelt budsjett. Dette skyldes i hovedsak at tilsettinger i stipendiat- og 
postdoktorstillinger har tatt for lang tid og at fakultetet i 2013 fikk overført ca. 4 millioner fordi 
etter og videreutdanningsvirksomheten ble desentralisert. 
 
 
I universitetsstyremøte 13. februar ble det vedtatt at fakultetet får overført 29,1 millioner til 
2014, der kun midler for publiseringspoeng «Fagerbergmidler» blir dradd inn. Imidlertid ble 
det vedtatt at 7 millioner at de overførte pengene skal øremerkes utstyr til Griegakademiet (2 
mill.) og tiltak i samarbeid med eiendomsavdelingen (5 mill.). 
 
Som det går frem av vedlagte regnskapsrapport er det et mål for fakultetsledelsen å gå ut av 
2014 med en fortsatt overføring. Dette på grunn av en sannsynlig inntektssvikt i 2015 fordi vi 
i 2013 har hatt en betydelig lavere studiepoengproduksjon og en nedgang i BOA-virksomhet, 
kombinert med en økning i lønnskostnader knyttet til de 7 postdoktorstillingene som ble 
opprettet i 2013. 
 
BOA-virksomheten har hatt en nedgang i 2013 i forhold til budsjett. For 2014 er budsjettet på 
nivå med budsjettet for 2013 på 65,2 mill. kr. 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetetsstyret tar regnskapsrapporten for fjerde kvartal 2013 til etterretning. 

 
 

 
   

 
Margareth Hagen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 

Dato: 13.02.2014 

Arkivsaksnr: 2013/3989-

ANNHFE 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

17/14 

18.02.2014 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Det humanistiske fakultet  

REGNSKAPSRAPPORT 2013 

1. Økonomiåret 2013 for Det humanistiske fakultet 

 

Fakultetet startet 2013 med en overføring på 22 millioner og var således i solid stand ved årets 

begynnelse. I løpet av året har målsettingen å redusere overføringen til 8 mill. kr til 2014, men 

det har vist seg vanskeligere enn beregnet. Forbruket på annuumet har imidlertid økt kraftig, 

mens på øremerkede prosjekter har situasjonen vært preget av lavere forbruk. Grunnen til at 

kostnadene har vært lavere enn planlagt skyldes i hovedsak at ansettelser har tatt tid å få på 

plass. Dette gjelder særlig stipendiat og postdoktorstillinger. 

 

BOA-aktiviteten har vært lavere enn beregnet i 2013. 

 

For året 2014 vil utfordringen bli å begrense kostnadsveksten på annuumet og gjennomføre 

ansettelser og aktiviteter knyttet til de øremerkede prosjektene. 

 

2. Grunnbevilgning (GB) – overføringer til 2014 og budsjettavvik for 2013 

 
Prognosen for overføringen på grunnbevilgningen var per november på 27 millioner kroner, 

mens beløpet for overføring til neste år ble 29 millioner kroner.  

 

Når det gjelder avvik mot budsjett, så er det største kroneavviket på lønnskostnader (12 mill. 

kr), men lavere forbruk på driftskostnader (8 mill. kr) bidrar også til underforbruket i 2013. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Grunnbevilgning 2013 

prognose

2013 

regnskap

Avvik fra 

prognose

2013 

budsjett

2013 

regnskap

Avvik fra 

budsjett

Inntekter -373 -373 0 -375 -373 2

Inntekter -373 -373 0 -375 -373 2

Varekostnader 0 0 0 0 0 0

Lønnskostnader 302 300 -2 312 300 -12

Driftskostnader 43 44 1 52 44 -8

Interne transaksjoner 23 22 -1 25 22 -3

Kostnader 368 366 -2 389 366 -23

Overført fra i fjor -22 -22 0 -22 -22 0

Overført til neste år 27 29 2 8 29 21

Overføring i regnskapsår 5 7 2 -14 7 21
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3. Grunnbevilgning (GB) – begrunnelse for overføringer til 2014 
 

Forbruket i 2013 ble 2 mill. kr. lavere enn forventet ved siste prognose i november 2013. Vi 

ønsker å overføre de tilgjengelige midler fra 2013 til 2014 og videre inn i 2015, med unntak 

av Fagerbergmidlene som vi ikke kan få overført. Studiepoengproduksjonen ved fakultetet har 

hatt en svak nedgang hvert år de siste årene og det er derfor sannsynlig med en svikt i 

inntektene i årene framover. Også eksternfinansiert virksomhet ser ut til å gå bli redusert 

framover. Fakultetet fikk ingen SFF- eller FRIPRO-prosjekter i forrige runde. ERC-prosjektet 

ved fakultetet utløper 1. kvartal 2015. I SAMKUL-utlysningen fikk vi kun 1 prosjekt. 

Fakultetet opprettet 7 fireårige postdoktorstillinger i 2013 som innebærer økte 

lønnsforpliktelser til og med 2017. Vi sikter derfor mot å ha en overføring også ved utgangen 

av 2015 på grunn av sannsynligheten for sviktende inntekter og for å dekke de økte 

kostnadene. 

 

 
 

 

Prosjekt 000000 annuumet: På annuumet sto et beløp på 2,5 mill. kr igjen, men fratrukket 

underskuddet på små driftsmidler på 1,4 mill. kr for 2013, står 1,1 mill. kr igjen. Dette skal 

sammen med universitetsstyrets forslag til omdisponering av de største overføringene brukes 

til: 

 tørrlaboratorium for arkeologi 1,5 mill. kr - nødvendig for videreføring av ERC-

prosjektet Tracsymbols ved AHKR. 

 mobilt lydstudio for Griegakademiet i påvente av permanent lydstudio når Nygård 

skole er rehabilitert, samt bygningsmessige tiltak ved Nygård skole. Totalt 2 mill. kr 

 Byggtiltak i samarbeid med Eiendomsavdelingen 5 mill. kr 

 overføring av instituttenes driftsmidler på 5 % (i fjor 2,5 mill. kr) 

 

Tildelingene på 2 mill. til Griegakademiet fra 2012 og 2013 er nå bl.a. forpliktet til nye faste 

stillinger (større stillingsandel og forskningsdel i stillingene). I tillegg til de stillingene som 

ligger inne i bemanningsplanen har vi på annuumet i 2014 ny fast stilling i arkeologi, en 

økning på 0,3 stillinger i musikkterapi, 1 lydtekniker samt 2 nye administrative stillinger. 

Underforbruk per prosjektnummer 2013

000000 Uspesifisert -1,1

700020 Forskningsetisk komite REK III -0,8

700028 Likestilllingsarbeid -1,1

700033 Bruk av resultatmidler -0,2

700117 Etter- og videreutdanning -4,1

700245 Førstesemesterstudiet -0,5

700252 Norsk for fremmedspråklige / 

700273 Norskundervisning ansatte -0,6

700253 Studentsentre Tyskland/England -2,7

700268 Vitenskapshistorisk forskning -1,3

700910 Egenfinansiering BOA -2,1

710005 Strategisk satsning (CHLS) -0,6

720006 Stipendiater -10,2

720020 Postdoktorer -4,0

7xxxxx mindre poster -0,1

Totalt mill.kr. -29,3
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Prosjekt 700028 Likestillingsarbeid Ansettelser av toerstillinger har tatt lengre tid enn 

planlagt, kostnaden for 3 slike stillinger vil komme i 2014. Seminar for kvinnenettverk ved 

FOF søker om midler ett år på forskudd for å kunne planlegge sin aktivitet.  

 

Prosjekt 700033 Bruk av resultatmidler Ubrukte midler på 0,2 mill. knytter seg til noen 

som har sluttet samt litt lavt forbruk hos enkeltforskere. Overføres ikke. 

 

Prosjekt 700117 Etter- og videreutdanning EVU ble overført fakultetet i løpet av 2013. 

Overskuddet som våre institutter mottok er opparbeidet over mange år. Alle midlene som 

gjenstår, 4,1 mill. kr må videreføres. Det blir i 2014 opprettet stillinger knyttet til 

studieadministrasjon for å håndtere virksomheten på instituttene som vil finansieres av disse 

midlene. 

 

Prosjekt 700245 Førstesemesterstudiet Det er et overskudd på 0,5 mill. kr på 

førstesemesterstudiet. Det skyldes lavere lønnskostnader bl.a. grunnet avgang av fast ansatte. 

Dette er et tiltak som betales av alle fakultetene og vi vil derfor bli videreført for 2014. 

 

Prosjekt 700252 Norsk for fremmedspråklige og 700273 Norskundervisning ansatte 

Grunnet diverse permisjoner blant fast ansatte har det blitt i større grad blitt brukt midlertidige 

ansatte for å dekke undervisningsbehovet. Dette er kostnadsbesparende, men i løpet av 2014 

venter vi at andelen fast ansatte vil øke til mer normalt nivå. Disse midlene blir omdisponert 

av universitetsledelsen. 

 

Prosjekt 700253 Studentsentre Tyskland/England For studiesentrene er det en overføring 

på 2,7 millioner. Det er noe økning i utgifter i York blant annet fordi stillingsressursen knyttet 

til fagdidaktikk har økt. Det er planer om en fortsatt oppbygging av fagdidaktikk ved 

studiesenteret i York for å kompensere for at årskurset for lærere i Newcastle ble lagt ned for 

flere år siden. Utgiftene i Kiel kan komme til å gå ned i framtiden (2015). Universitetsledelsen 

omdisponerer disse midlene for 2014. 

 

Prosjekt 700268 Vitenskapshistorisk forskning Midlene til vitenskapshistorisk forskning 

har vært brukt til en midlertidig førsteamanuensis som nå er avsluttet og til en tidsbegrenset 

forfatterstilling til og med våren 2014.  

 

Prosjekt 700910 Egenfinansiering BOA Ekstramidler på 2,1 mill. kr knyttet til BOA må 

videreføres. Midlene gjelder hovedsakelig Tracsymbols, Holbergprosjektet for 

egenfinansiering og SEAT for å dekke tap i prosjektet. 

 

Prosjekt 710005 Strategisk satsning Professor Linnebergs prosjekt CHLS – Centre for 

humanistic legal studies skal vare i 2 år og har fått 2,2 millioner bevilget hvert år i to år. For 

2013 gjenstår 0,6 millioner av dette. 

 

Prosjekt 720006 Stipendiater Lønnskostnadene i 2013 lå høyere enn budsjettert, men 

refusjoner økte med nesten en million sammenlignet med året før. Måltallet for 2013 var 76 

stipendiater. Fakultetet oppnådde 75,9 i perioden, og i desember var det 79,9 stipendiater 

ansatt. På stipendiatprosjektet er det en overføring på 10,2 millioner hvorav 7 mill. er 

akseptert av universitetsledelsen som en forsinket refusjon mot fakultetets annuum. 
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Prosjekt 720020 Postdoktorer For 2013 ble det vedtatt å ansette i 7 fireårige 

fakultetspostdoktorstillinger, men ansettelsesprosessene har tatt tid. Ved starten av 2014 er det 

til sammen 9 postdoktorer ansatt, og alle ansettelsesprosessene er ennå ikke avsluttet. 

Ettersom vi forventer å gå over årets bevilgning i 2014 ønsker vi også her å overføre videre til 

2015 og eventuelt ytterligere 1-2 år for å dekke den flerårige forpliktelsen. Overføring 4,0 

millioner til 2014. 

 

 

2. Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) – regnskap og prognose 
 

 
 

 

Budsjettet for 2013 viste seg å være for optimistisk. Av et budsjett på 64,3 mill. kr ble bare 

56,8 mill. kr oppnådd i 2013. Det var en nedgang fra 68,7 mill. kr i 2012. 

I snitt ga prosjektene 29 % av lønnskostnadene som bidrag til den generelle driften på 

annuum, dvs. 8,6 mill. kr. Dette er det høyeste noensinne (2012 – 26,1 % og 8,2 mill.kr). 

Samtidig ytte institutt og sentre 10 millioner i form av egeninnsats. Dette består av ansattes 

arbeidsinnsats og kontanttilskudd på totalt 6,9 mil. kr og 3,1 mill.kr i tapte inntekter i forhold 

til universitetets beregnede kostnad på 40 % av lønnskostnadene for eksterne årsverk. 

 

Gjennom året har det vært en nedgang i antall årsverk innen eksternfinansiert virksomhet fra 

46,6 i januar til 39,4 i desember. Budsjettet for 2014 er på 65,2 mill.kr (Oppdrag – 4,8, NFR – 

36,3, EU – 4,3 og Annen bidragsaktivitet på 19,8). 

 

Avviket på NFR-inntekter skyldes at gjennomstrømmingsmidler på 3,3 mill. kr har blitt 

feilført på et prosjekt. Dette ble rettet opp i regnskapet for september. I november kom det 

fram at to universitetspostdoktorer er blitt budsjettert/ført på prosjekt.  I tillegg er det lavere 

aktivitet på prosjektene enn planlagt. 

 

Avviket på EU-kostnader skyldes svakere aktivitet på driftskostnader enn planlagt og færre 

ansatte samt tap på to prosjekter. 

 

Avviket på Annen bidragsaktivitet skyldes flere prosjekter innenfor denne kategorien som 

fikk tilslag i løpet av budsjettåret. 

 

  

Hittil i år - 

budsjett

Hittil i år - 

regnskap

Hittil i år - 

avvik

Hittil i  år - 

avvik i %

 Årsbudsjett

Innt. 1. Oppdragsaktivitet -5 300 000 -4 420 466 -879 534 -16,6% -5 300 000

2. NFR - bidragsaktivitet -35 000 000 -24 560 218 -10 439 782 -29,8% -35 000 000

3. EU - bidragsaktivitet -8 000 000 -5 215 142 -2 784 858 -34,8% -8 000 000

4. Annen bidragsaktivitet -16 000 000 -22 609 035 6 609 035 41,3% -16 000 000

Delsum -64 300 000 -56 804 862 -7 495 138 -11,7% -64 300 000

Kostn. 1. Oppdragsaktivitet 5 300 000 4 420 466 879 534 16,6% 5 300 000

2. NFR - bidragsaktivitet 35 000 000 24 560 218 10 439 782 29,8% 35 000 000

3. EU - bidragsaktivitet 8 000 000 5 215 142 2 784 858 34,8% 8 000 000

4. Annen bidragsaktivitet 16 000 000 22 609 035 -6 609 035 -41,3% 16 000 000

Delsum 64 300 000 56 804 862 7 495 138 11,7% 64 300 000

Sum 0 0 0 0
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193200 Senter for Griegforskning 

a. Grunnbevilgning 

 

 

 
 

Inntektene som er mottatt gjelder 2014. Bergen kommune finansierer en femårig 

professorstilling i 100 % stilling. Professoren som var ansatt fra 1.1.2013 jobbet i om lag 30 

% stilling og sa opp ved årets slutt. Stillingen er utlyst på ny. Overføringene skyldes tidligere 

midler mottatt fra Bergen kommune som ikke er brukt opp. 

 

b. Bidrags- og oppdragsaktivitet 

 

 
 

Kavlifondene finansierer to professor II stillinger i 3 år. Stillingene utløper 30. september 

2014. Gjenværende midler ved inngangen til 2014 skal brukes til å finansiere disse stillingene. 

 

0. 

Grunnbevilgning

Hittil i år - 

budsjett

Hittil i år - 

regnskap

Hittil i år - 

avvik

Hittil i  år - 

avvik i %

Årsbudsjett

Innt. 3 inntekter 0 -861 000 861 000 0

Delsum 0 -861 000 861 000 0

Kostn. 5 lønn 948 600 275 915 672 685 -70,9% 948 600

6-7 adk. 362 000 50 932 311 068 -85,9% 362 000

8-9 annet -948 600 -566 283 -382 317 -948 600

Delsum 362 000 -239 436 601 436 -166,1% 362 000

Sum 362 000 -1 100 436 1 462 436 362 000

4. Annen 

bidragsaktivitet

Hittil i år - 

budsjett

Hittil i år - 

regnskap

Hittil i år - 

avvik

Hittil i  år - 

avvik i %

Årsbudsjett

Innt. 3 inntekter -500 000 -360 366 -139 634 -27,9% -500 000

Delsum -500 000 -360 366 -139 634 -27,9% -500 000

Kostn. 5 lønn 320 200 314 904 5 296 -1,7% 320 200

6-7 adk. 179 800 45 462 134 338 -74,7% 179 800

8-9 annet 0 0 0 0

Delsum 500 000 360 366 139 634 -27,9% 500 000

Sum 0 0 0 0



 

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

 

  

  

 

 

 

Opprykk til professor - oppnemning av vurderingskomité innanfor 
fagområdet arkeologi 

 
 
Dokument i saken: 

1. Forslag til komité frå Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 
2. Habilitetsskjema frå Professor Arja Karivieri 
 
Førsteamanuensane Nils Anfinset og Simon Malmberg har søkt om opprykk etter 
kompetanse. Anfinset har søkt opprykk innanfor fagområdet bronsealderarkeologi medan 
Simon Malmberg har søkt om opprykk innan klassisk arkeologi. 
 
Instituttet har sendt følgjande forslag til vurderingskomité for vurdering av søknad frå Nils 
Anfinset: 
 

 Professor Ericka Engelstad, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i 

Tromsø  

 Professor Anders Kaliff, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala 

universitet 

 Professor Kristian Kristiansen, Institutionen för historiska studier, Göteborgs 

universitet  

 
Professor Ericka Engelstad er foreslått som leiar av komiteen. 
 
Instituttet har sendt følgjande forslag til vurderingskomité for vurdering av søknad frå Simon 
Malmberg: 
 

 Professor Jørgen Christian Meyer, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitskap, Universitetet i Bergen 

 Docent em., dr.phil. Lise Hannestad, Institut for Kultur og Samfund – Klassisk 

Arkæologi, Aarhus universitet  

 Professor Arja Karivieri, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms 

universitet 

 
Professor Jørgen Christian Meyer er foreslått som leiar av komiteen. 
 
Instituttleiar har i sitt forslag grunngjeve val av docent em. Lise Hannestad. Følgjande går 
fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, forskriftens § 
2-1, nr. 10: 

Dato: 06.02.2014 

Arkivsaksnr: 2013/12040-

ARSE 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

19/14 

18.02.2014 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Den enkelte komité består av minst tre personer med professorkompetanse eller 

tilsvarende kompetanse på søkernes fagområde. 

 
Lise Hannestad har ikkje stilling som professor, men ho er dosent med doktorgrad og ho har 
kompetanse til å rettleie til doktorgrad. Vi har i denne saka vore i kontakt med Universitets- 
og høgskolerådet som har gjeve uttrykk for at det er grunnlag for å vurdere Hannestad sin 
kompetanse som tilsvarande professor fordi ho har dosentkompetanse og har avlagd 
doktorgrad. Hannestad har også tidlegare vurdert søkjarar for professorkompetanse både i 
Sverige og Danmark. 
 
Det er levert inn habilitetsskjema frå alle komitémedlemmar. Professor Arja Karivieri har i sitt 
skjema (vedlegg 2) opplyst at ho har hatt eit fagleg samarbeid med Simon Malmberg knytt til 
ei prosjektsøknad i 2012 og at Malmberg for ei anna prosjektsøknad i 2013 var ført opp som 
deltakar på 2 konferansar og workshop. Professor Arja Karivieri har ikkje hatt nært personleg 
eller fagleg tilknyting til Malmbergo og ho har ikkje sampublisert med han. Fakultetet vurderer 
saka slik at Professor Arja Karivieri ikkje er inhabil til å vurdere Simon Malmberg sin søknad 
om opprykk til professor. 
 
Forslag til vedtak: 
I samsvar med forslag frå Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 
oppnemner Det humanistiske fakultet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Nils 
Anfinset innanfor fagområdet bronsealderarkeologi: 

 
 Professor Ericka Engelstad, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i 

Tromsø  

 Professor Anders Kaliff, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala 

universitet 

 Professor Kristian Kristiansen, Institutionen för historiska studier, Göteborgs 

universitet  

 
Professor Ericka Engelstad vert oppnemnd som leiar av komiteen. 
 
For vurdering av søkaren Simon Malmberg innanfor fagområdet klassisk arkeologi 
oppnemner Det humanistiske fakultet følgjande komitémedlemmar: 
 

 Professor Jørgen Christian Meyer, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitskap, Universitetet i Bergen 

 Docent em., dr.phil. Lise Hannestad, Institut for Kultur og Samfund – Klassisk 

Arkæologi, Aarhus universitet  

 Professor Arja Karivieri, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms 

universitet 

 
Professor Jørgen Christian Meyer vert oppnemnd som leiar av komiteen 
 
 
   

 
Margareth Hagen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitenskap 

Telefon  

Telefaks  

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Øysteinsgate 3 

Bergen 

Saksbehandler 

Jan Heiret 

55589762 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

Forslag til bedømmelseskomiteer for professoropprykk - AHKR 

Viser til brev av 28.10.13 der fakultetet ber om forslag til sakkyndige komiteer for vurdering 

av søknadene fra Nils Anfinset og Simon Malmberg om opprykk til professor. 

 

Instituttet foreslår følgende sakkyndige komité for bedømming av Nils Anfinsets kompetanse 

innenfor fagområdet bronsealderarkeologi: 

 Professor Ericka Engelstad, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i 

Tromsø (ericka.engelstad@uit.no) 

 Professor Anders Kaliff, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala 

universitet (Anders.Kaliff@arkeologi.uu.se) 

 Professor Kristian Kristiansen, Institutionen för historiska studier, Göteborgs 

universitet (kristian.kristiansen@archaeology.gu.se) 

Professor Engelstad foreslås som komiteens leder. 

 

 

Instituttet foreslår følgende saksyndige komité for bedømming av Simon Malmbergs 

kompetanse innenfor fagområdet klassisk arkeologi: 

 Professor Jørgen Christian Meyer, AHKR, UiB 

 Docent em., dr.phil. Lise Hannestad, Institut for Kultur og Samfund – Klassisk 

Arkæologi, Aarhus universitet (klalh@hum.au.dk) 

 Professor Arja Karivieri, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms 

universitet (arja.karivieri@antiken.su.se) 

Professor Meyer foreslås som komiteens leder. 

 

Jeg gjør oppmerksom på at docent Hannestad regnes som en internasjonal kapasitet i 

klassisk arkeologi og har hatt en stilling ved Aarhus universitet, og har en kompetanse, 

tilsvarende professor ved norske universitet. Hun ble dr.phil. i 1983 og har tidligere sittet i 

komiteer som har vurdert professorkompetanse i både Danmark og Sverige. 

 

Referanse Dato 

2013/12040-JAHE 23.01.2014 
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Signerte habilitetserklæringer følger vedlagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Jan Heiret 

Instituttleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

(Sett inn ledernavn) 

(Sett inn tittel) Jan Heiret 

 Instituttleder 
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