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

 
 
 
 
Møteinnkalling  
 
I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
 
21.06.2022, kl. 09:00 i Styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1.  
 
 
 
 
Innkalling er sendt til: 

Camilla Brautaset, Ole Thomassen Hjortland, Svein Ivar Angell, Torodd Kinn, Hans Marius 
Hansteen, Tove Ingebjørg Fjell, Laura Saetveit Miles, Kjersti Bale, Pernille Reitan Jensen, 
Linnea Reitan Jensen, Sigbjørn Løland Torpe, Haakon B. Schrøder, Sodaba Rasooli 

 
Saksliste og sakspapirer følger vedlagt.  
 
 
Eventuelle forfall bes meldt snarest til varamedlem og sekretariatet, tlf. 55582060,  
ev. per e-post til unni.utvik@uib.no eller kim.hommen@uib.no. 
 
 
 
 
Bergen, 15.06.2022 
 
Camilla Brautaset   
dekan  Kim Ove Hommen 
  fakultetsdirektør 
 

mailto:unni.utvik@uib.no
mailto:kim.hommen@uib.no


Saksliste 
 
Styresak Saker til behandling U.off. 

FS 33/22 Tilsetting i midlertidig stilling som forsker knyttet til Birgitta-prosjektet 
ved Institutt for fremmedspråka 

 

FS 34/22 Tilsetting i stilling som stipendiat på MPrinT-prosjektet ved Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

 

FS 35/22 Tilsetting i stilling som stipendiat på Gardening the Globe-prosjektet 
ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

 

FS 36/22 Tilsetting i stilling som førstelektor II ved Institutt for arkeologi, historie, 
kultur- og religionsvitenskap 

 

FS 37/22 Tilsetting i stilling som førstelektor II ved Institutt for arkeologi, historie, 
kultur- og religionsvitenskap 

 

FS 38/22 Tilsetting i midlertidig stilling som studentmentor ved Det humanistiske 
fakultet for høsten 2022 

 

FS 39/22 Midlertidig ansettelse i 20 % stilling som universitetslektor knytt til 
eksamensprosjektet ved Institutt for fremmedspråk 

 

RS 10/22 Status rekrutteringsstillinger 
MUNTLIG ORIENTERING 

 

RS 11/22 Protokoll fra møte 04.05.22 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget  

RS 12/22 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet  

S 26/22 Regnskap per april 2022  

S 27/22 Programleiing for lektorutdanninga og mandat for 
Lektorutdanningsutvalet for HF (LUHF) 

 

S 28/22 Studieporteføljen ved Det humanistiske fakultet  

S 29/22 Faglig bemanningsplan - forslag til kriterier  

S 30/22 Handlingsplan for redusert bruk av midlertidige ansettelser ved Det 
humanistiske fakultet 

 

S 31/22 Søknad om opprykk til professor - Oppnevning av sakkyndig komite X 

S 32/22 Komiteens anbefaling etter disputas X 

S 33/22 Innstilling til dr.philos.-graden X 

S 34/22 Tilsetting som forsker ved prosjekt ved Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudier 

X 

S 35/22 Tilsetting som førsteamanuensis i antikkens historie ved Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

X 

S 36/22 Tilsetting i fast stilling som leksikograf (forsker) ved Institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studier 

X 

S 37/22 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse X 



Fakultetsstyret 21.06.2022 
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Saker behandlet i tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet etter 
fakultetsstyremøte 10.05.2021: 

 
Sak 25/2022: 21/16627 
 
Tilsetting i midlertidig stilling som forsker knyttet til Birgitta-prosjektet ved 
Institutt for fremmedspråk 
 
Maj-Britt Frenze tilsettes i en midlertidig 100 % stilling som forsker ved Institutt for 
fremmedspråk fra den dato som avtales med senter og fakultet, for en periode på 18 
måneder. Stillingen er knyttet til Birgitta-prosjektet ved Institutt for fremmedspråk.  
 
Som reserve rangeres Sabina Nedelius. 
 
Sak 26/2022: 21/5555 
 
Tilsetting i stilling som stipendiat på MPrinT-prosjektet ved Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
 
Raphael Michaeli tilsettes i et treårig åremål som stipendiat knyttet til MPrinT-
prosjektet ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. 
Tiltredelsesdato avtales med institutt/fakultet. 
 
Sak 27/2022: 21/18755 
 
Tilsetting i stilling som stipendiat på Gardening the Globe-prosjektet ved 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
 
Karin Lillevold tilsettes i et treårig åremål som stipendiat knyttet til prosjektet 
Gardening the Globe ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. 
Tiltredelsesdato avtales med institutt/fakultet.  
 
Videre rangeres: Ruben Ritzén 
 
Sak 28/2022: 22/5919 
 
Tilsetting i stilling som førstelektor II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- 
og religionsvitenskap 
 
Ida Tolgensbakk tilsettes i en 15 % bistilling som førstelektor II i kulturvitenskap ved 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap i perioden 14.08.2022-
14.08.2023. 
 
Sak 29/2022: 22/6754 
 
Tilsetting i stilling som førstelektor II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- 
og religionsvitenskap 
 
Sara Holst Kjær tilsettes i en 20 % bistilling som førstelektor II i kulturvitenskap i 
perioden 01.08.2022-31.07.2025. 
 
Sak 30/2022: 20/7030 – IKKE FERDIGBEHANDLET 
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Sak 31/2022: 22/2417 
 
Tilsetting i midlertidig stilling som studentmentor ved Det humanistiske 
fakultet for høsten 2022 
 
De innstilte 34 kandidatene tilsettes i stilling som vitenskapelig assistent 
(studentmentor). Kandidater under BA-utdanning tilsettes i kode 1018. Kandidater 
med oppnådd BA-grad tilsettes i kode 1019. Tilsettingen gjelder for perioden mellom 
8. august 2022 til og med 13. november 2022. Stillingenes omfang vil være om lag 
28 timer i tilsettingsperioden. 
 
Sak 32/2021:  22/3268 
 
Midlertidig ansettelse i 20 % stilling som universitetslektor knytt til 
eksamensprosjektet ved Institutt for fremmedspråk 
 
Kristin Nord Hicks ansettes i midlertidig 20 % stilling som universitetslektor knyttet til 
Eksamensprosjektet ved Institutt for fremmedspråk med varighet til 31.12.2022. 
Tiltredelsestidspunkt avtales med fakultet og institutt. 
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PROTOKOLL 

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU)  
04.05.2022 kl. 12:15- 14 

Til stede:  
Ole Hjortland, Laura Sætveit Miles (IF), Pär Sandin (LLE), Espen Gamlund (vara FOF), Jan Reinert 
Karlsen (SVT/SKOK), Julia Christine Marinaccio (B), Chris F. Langøen (D)  
Observatør KMD: Jostein Gundersen (KMD) 
 
Forfall: Kyrre Kverndokk (AHKR), Hallvard Fossheim (FOF), Elisabeth Schøyen Jensen (B)  
 
Fra administrasjon: Inger Marie Hatløy, Elisabeth Akselvoll, Kirsten Moen  

 
SAKLISTE  
  
I. Godkjenning av innkalling og saksliste 
  
II. Protokoll fra FFU 06.04.2022 (tidligere godkjent) 
  
III. Saker: forskerutdanning 

 
  
PS 05/22 Ph.d.-utdanningsmelding for 2021 fra Det humanistiske fakultet  
 Vedtak: 

Programstyret tar ph.d-utdanningsmeldingen for 2021 fra Det humanistiske fakultet til 
etterretning. 
Eventuelle innspill til meldingen fra programstyret vil bli formidlet muntlig til fakultetsstyre  
i forbindelse med fakultetsstyrets behandling av meldingen i møte 10. mai.  

 
PS 06/22 Prosedyre ved disputas 
 Vedtak:  

Programstyret ber fakultetet om å revidere prosedyrebeskrivelsen i tråd med de forslag 
som ble fremmet på møtet, og legge den frem for programstyret for ny gjennomgang før 
den tas i bruk. 

 
  
IV.  Orienteringer: forskerutdanning 

 

a. Kandidatundersøkelsen  

 

V. Saker: forskning 

  

FU 04/22  Drøftingssak: Ambisjonsmål for ERC-søknader 2023-2027  
 Vedtak:  

FFU tar presentasjon av ambisjonsmål for ERC- søknader til etterretning. 

https://universityofbergen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elisabeth_hausvik_uib_no/EbHoO7kxt7JKlyd5Fjlgh_kBD-rLDKgm9kQ9B5DykZLbEQ?e=05Vvid
https://universityofbergen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elisabeth_hausvik_uib_no/EbHoO7kxt7JKlyd5Fjlgh_kBD-rLDKgm9kQ9B5DykZLbEQ?e=05Vvid


 

  

 
FU 05/22 Drøftingssak: Publikasjonsstatistikk - HF 2021  
 Vedtak:  

FFU tar publikasjonsstatistikk for Det humanistiske fakultet i 2021 til etterretning. 

 
  
VI.  Orienteringer: forskning  

a. Program for prosjektutviklingsseminar 23. mai 2022 
  
b. MSCA PF - frist 14.sept.2022 

c. Forskningssatsing HF - forskergruppesatsing 
  
d. Forskningssatsing HF - tiltakspakke korona 2022 
  
e. Presentasjon av nytt verktøy for instituttledere og forskningskoordinatorene 24.5. 
  
f. Saker fra møte i Innovasjonsutvalget 20. april 2022 
  
g. Saker til møte i det sentrale Forskningsutvalget 10. mai 
  
h. Horizon Europe Inspiration workshop 13. mai. 

  
 Eventuelt 

 
 

 
 
Ole Hjortland 
prodekan 
 

 

Inger Marie Hatløy 
fungerende seksjonssjef 
Seksjon for studier og forskerutdanning 

 

Kirsten Moen 
seksjonssjef 
Seksjon for forskning og formidling 

 

https://www.uib.no/fia/153271/m%C3%B8te-i-innovasjonsutvalget-20-april-2022
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 Arkivsaksnr.: Dokumentdato: 
 2022/1144 30.05.2022 
   
   
Styre: Referatsak: Møtedato: 
Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 12/22 21.06.2022 

 

 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet 

 
 
Følgende kandidater har fått godkjent sine doktorgradsdisputaser siden forrige rapport til 
fakultetsstyret (10.05.2022): 
 
 
2013/9660  Ph.d.-graden – Margun Rauset – Fagområde: nordisk språkvitenskap 
Avhandlingstittel: «Frasar til besvær? Studiar av norm og bruk i norsk fraseologi» 

 Opptaksdato: 01.09.2013 
 Disputasdato: 29.04.2022 
 Hovedveileder: Torodd Kinn, professor, UiB  
 Biveileder: Lars Vikør, professor emeritus, UiB 

 
 
2011/10054  Ph.d.-graden – Pål Steiner – Fagområde: religionsvitenskap 
Avhandlingstittel: «Funerary Purifications – Contexts and connotations of an ancient 
Egyptian rite» 

 Opptaksdato: 01.10.2005 
 Disputasdato: 13.05.2022 
 Hovedveileder: Anne Ingvild Sælid Gilhus, UiB 

 
 

 
   
Camilla Brautaset  
dekan Kim Ove Hommen 
 fakultetsdirektør 
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 Arkivsaksnr.: Dokumentdato: 
 2022/5979 30.05.2022 
   
   
Styre: Styresak: Møtedato: 
Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 26/22 21.06.2022 

 

 Regnskap per april 2022 

 
Vedlegg:  

 Økonomirapport Det humanistiske fakultet etter april 2022. 
 Vedlegg til økonomirapport etter april 2022.  

 
Kommentarer til regnskapsrapporten:  
Det er ikke store endringer siden forrige rapportering. Regnskapsrapporten viser positive 
avvik på drift på grunnbevilgningen (GB). Den viktigste forklaringen for avviket er forsinkelser 
og midlertidige avvik. I tillegg er det verdt å merke seg at vi ikke innfrir måltallet for 
rekrutteringsstillinger, og at vi ligger bak budsjett på bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA). 

 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret tar saken til orientering. 
 
   

 
Camilla Brautaset  
dekan Kim Ove Hommen 
 fakultetsdirektør 
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Økonomirapport for Det humanistiske fakultet etter april 2022  
 

Sentrale forkortelser:  
GA = Grunnbevilgning annuum (Rammetilskudd fra Kunnskapsdepartementet, fordelt videre fra UiB 
til HF. Basis og resultatmidler fra åpen og lukket ramme)  
GP = Grunnbevilgningsprosjekter (Øremerkede UiB prosjekter)  
GB = Grunnbevilgning. Summen av GA og GP  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Status fakultetet totalt 
 

TABELL 1: STATUS FAKULTETET TOTALT. TALL I 1000 KR. 

 

Etter april har vi 9 mill. kroner lavere kostnader enn budsjettert. Dette kan deles i lavere aktivitet på 
BOA med 5,5 mill. kroner og lavere kostnader på GB med 3,5 mill. kroner. De største avvikene på GB 
er midlertidige og skyldes forsinkelser og feil periodisering. Vi er forsinket i tilsetting av nye 
rekrutteringsstillinger i 2022.  

 

FIGUR 1 UTVIKLING KOSTNADER TOTALT. TALL I 1000 KR. 

 

 

Figur 1 viser utvikling i kostnader fordelt etter kontoklasse. Annen driftskostnad vil trolig være høyere 
i år siden pandemien er over. Lønnen er lavere på grunn av færre ansatte. Vi har blant annet 17,25 
færre rekrutteringsstillinger enn til samme tid i fjor. Se vedlegg som viser utvikling i årsverk. 
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2. Status grunnbevilgningen (GB) 
 

2.1. Status i forhold til budsjett 
 

TABELL 2: STATUS GRUNNBEVILGNINGEN (GB). TALL I 1000 KR. 

 

Tabell 2 viser budsjett, regnskap og avvik i prosent for GB per april. Kostnadsavviket utgjør 6,9 % (7,2 
mill. kroner), hvor 3,1 mill. kroner ligger på GA og 4,1 mill. kroner ligger på GP.  

 

Lønnskostnader 
Avvik på lønn utgjør samlet sett 0,1 % på grunnbevilgningen.  

På Rekrutteringsstillinger finner vi et positivt avvik på 1,5 mill. kroner som skyldes forsinkede 
tilsettinger, permisjoner og lavere tilsetnings- og bedømmelseskostnader enn budsjettert hittil. Disse 
avvikene vil sannsynligvis korrigeres med lavere inntekter til Rekrutteringsprosjektet, siden vi ikke når 
måltallet i år. Overskuddet, som skal salderes mot annuum (se tabell 3), vil bli lavere jo lenger unna 
måltallet vi kommer. Det er derfor viktig at vi følger opp fremdriften i tilsettingsprosessene, og 
fremskynder oppstart der det er mulig. 

Negative avvik, blant annet lavere refusjonsbeløp enn budsjettert hittil på annuum (0,6 mill. kroner) 
og midlertidige avvik på instituttnivå (1 mill. kroner) bidrar til at de samlede lønnsavvikene omtrent 
går i balanse.  

 

Andre driftskostnader og interne transaksjoner 
Under andre driftskostnader finner vi typisk kostnader for driftstilskudd, reiser, konferanser, møter, 
rettighetslisenser, inventar, datamaskiner osv. Interne transaksjoner inneholder kostnader og 
inntekter som oppstår og fordeles internt på UiB. Typiske interne transaksjoner gjelder husleie, BOA-
påvirkning, flytting av lønnskostnader, betaling for tjenester fra andre avdelinger ved UiB osv. 

Etter april finner vi et samlet positivt avvik på 5,1 mill. kroner under andre driftskostnader (49,1 %) 
og interne transaksjoner (3,2 %). Mye av dette skyldes feil periodisering og kan derfor regnes som 
midlertidige avvik.  

Vi ligger på etterskudd med driftstilskuddene til Det norske studiesenteret i York. Dette gir et 
midlertidig positivt avvik på 2 mill. kroner. 
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Rekrutteringsstillinger har et positivt avvik på 1,5 mill. kroner, der 0,5 mill. kroner skyldes lavere 
fellesbidrag og internhusleie på grunn av færre rekrutteringsstillinger enn budsjettert per april, og 1 
mill. kroner av avviket gjelder personlige driftsmidler som vi har periodisert flatt gjennom hele året. 

Resten av avviket fordeler seg på flere prosjekter.  

 

2.2. Prognose på overføring til neste år 
 

FIGUR 2  OVERFØRING PÅ GRUNNBEVILGNINGEN (GB). TALL I 1 000 KR. 

 

Figur 2 viser budsjett og prognose for overføring til 2023. For å se utviklingen over tid henviser vi til 
figuren i saksfremlegget. Prognosen for overføring bygger på overføring fra i fjor pluss prognose for 
årsresultat. Prognosen for overføring til 2023 utgjør 9,1 mill. kroner. Dette består av en negativ saldo 
på GA med 8,5 mill. kroner og en positiv saldo på GP med 17,6 mill. kroner. 

TABELL 3 OVERFØRINGER PÅ GB TIL 2023, ETTER PROSJEKTNIVÅ. TALL I MILL. KRONER 

   

Tabell 3 viser budsjett og prognose på overføring til neste år, fordelt etter prosjektnivå. Kolonnen 
«Overført fra 2022» viser hva saldoen vil være i 2023 etter saldering av Rekrutteringsstillinger.   
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Prognosene er foreløpig stort sett i tråd med årsbudsjett på GB, og vi regner med at de fleste 
avvikene vil bli hentet inn i løpet av året. På Ex.phil får vi  flere kurs enn først antatt, noe som bidrar 
til at årsunderskuddet blir mindre. 

Det er viktig å være klar over at den negative saldoen på GA nå kun gjelder Ex.phil, og at nedbetaling 
av denne saldoen vil skje innenfor Ex.phil-prosjektet.  

 

 

3. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
TABELL 4 STATUS INNTEKTER BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). TALL I 1000 KR. 

 

Tabell 3 viser et samlet avvik på 15,6 % (5,5 mill. kroner) på BOA.  

Det største avviket ligger på EU med til sammen 2,6 mill. kroner, hvor 0,4 mill. kroner kan knyttes til 
lønn og nettobidrag, og resten skyldes forsinket drift. 

På Andre finner 2,7 mill. kroner i avvik. 1 mill. kroner av dette ligger på lønn og nettobidrag. Resten 
ligger på drift.  

Nettobidrag er betaling for tjenester mellom BOA-prosjekter og grunnbevilgningen, og består av lønn 
og indirekte kostnader for allerede ansatt personale (dvs. vanligvis frikjøp av arbeidsinnsats for 
personer i faste vitenskapelige stillinger). I tillegg til andre poster, for eksempel leiestedskostnader, 
investeringer og eventuelt overforbruk på prosjektene. 

 

FIGUR 3: INNTEKTER BOA 

 

Figur 2 viser inntekter per april, og hvordan vi har satt prognosene i tråd med avvikene hittil i år. Vi 
regner med en samlet BOA-aktivitet på 86,7 mill. kroner i 2022. Dette er 5,3 mill. kroner lavere enn 
budsjettert, men 8,3 mill. kroner høyere enn i fjor.  

 



Vedlegg til økonomirapport, etter april 2022 
 

1. Status ved instituttene 
 

FIGUR 4 KOSTNADER PER INSTITUTT GRUNNBEVILGNINGEN (GB). TALL I 1000 KR. 

 

Figur 4 viser at vi stort sett ligger innenfor budsjett per sted på GB. Fastlønn ligger også inne i tallene 
her.  

 

FIGUR 5 INNTEKTER PER INSTITUTT BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). TALL I 1000 KR. 

 

Figur 5 viser BOA-budsjett og regnskap per enhet. SKOK og SVT ligger på og foran budsjett, mens 
resten ligger bak.  
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2. Årsverk per måned i 2022 
Årsverkstallene som er hentet ut fra rapporteringsløsningen vår, tableau, viser punktårsverk den 
første i måneden, og er ikke korrigert for fravær eller kortere permisjoner. 

 

FIGUR 6: FASTE STILLINGER PÅ GRUNNBEVILGNINGEN 

 

I april hadde vi 264,31 faste årsverk på grunnbevilgningen. Hittil i år ligger vi litt lavere enn i fjor. 

FIGUR 7: MIDLERTIDIGE STILLINGER PÅ GRUNNBEVILGNINGEN UTEN REKRUTTERINGSSTILLINGER 

 

Figur 7 viser 35,58 midlertidige årsverk per april. Av disse er 13,16 midlertidige, 13,48 vikarer og 8,95 
åremålsansatte.  
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FIGUR 8: REKRUTTERINGSSTILLINGER PÅ GRUNNBEVILGNINGEN 

 

Per april hadde vi 68,43 årsverk knyttet til rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen. Til 
sammenligning lå vi på hele 85,68 på samme tid i fjor. Det rapporteres om forsinkelser i tilsetting av 
rekrutteringsstillinger, og at det kan bli vanskelig å nå måltallet for 2022, som er 77,42. 

 

FIGUR 9: ÅRSVERK BOA 

 

Per april hadde vi 60,30 årsverk på BOA. Dette er høyere antall enn til samme tid i fjor, og i tråd med 
at budsjettet for i år også er høyere. 
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Programleiing for lektorutdanninga og mandat for Lektorutdanningsutvalet 
for HF (LUHF) 

 
 
Bakgrunn 
 
 
I juni 2021 vedtok Universitetsstyret ny organisering av lektorutdanninga ved UiB: 
https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2021/2021-06-17/S_76-21Organisering-
lektorutdanningenUiB.pdf. I den nye organiseringa vert det oppretta eit lektorsenter med ein 
fagdirektør og stab. Den øvste leiinga for lektorutdanninga skal skjøttast av styringsgruppa for 
lektorutdanninga, som er sett saman av utdanningsdekanane og er leia av prorektor for 
utdanning. Under styringsgruppa ligg det eit felles programstyre for alle 
lektorutdanningsprogramma ved UiB, inklusiv PPU. 
 
              Ved Det humanistiske fakultet er det tre lektorprogram: Lektorutdanning med master 
i nordisk, Lektorutdanning med master i framandspråk og Lektorutdanning med master i 
historie eller religionsvitskap. Per i dag er det berre Lektorutdanning med master i historie 
eller religionsvitskap som har eit eige programstyre. I universitetsstyret sitt vedtak heiter det 
at det er opp til fakulteta sjølve å avgjera korleis ein vil organisera leiinga av 
lektorprogramma. Men det følgjer av det nye styringssystemet i lektorutdanninga og det nye 
mandatet for programleiing at kvart av lektorprogramma ved HF bør ha sitt eige 
programstyre. Dette er for å sikra at ansvaret for myndigheit og ressursfordeling i leiinga av 
lektorprogramma er tydeleg og for å sikra at programmet vert utøvd i tråd med UiB sitt 
kvalitetssystem for utdanning (jf. Sak 19/22 Styringsgruppen for lektorutdanningen: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_09.06.22.pdf). 
 
            Lektorutdanningsutvalet ved HF (LUHF) har fram til no hatt ei sentral oppgåve i 
leiinga av lektorutdanninga ved fakultetet: 
https://www.uib.no/hf/22017/lektorutdanningsutvalet-ved-hf. I den nye styringsordninga er 
ikkje dei fakultetsvise lektorutdanningsutvala teikna inn. Universitetsstyret sitt vedtak kan 
tolkast som at alle lektorutdanningsprogramma ved HF skal ha ein eigen representant i det 
sentrale programstyret. Men det kan diskuterast om dette er fornuftig ressursbruk. I møtet i 
styringsgruppa for lektorutdanninga 9/6-2022 vart det òg avklart at universitetsstyret sitt 
vedtak kan tolkast som at det er tilstrekkeleg at HF har ein representant i det sentrale 
programstyret som representerer alle dei tre programma ved fakultetet. 
 

Trass i at dei fakultetsvise organa ikkje er teikna inn i den nye styringsmodellen i 
lektorutdanninga, er det mykje som talar for å oppretthalda LUHF. Éin viktig funksjon vert å 
peika ut HF sin representant i det sentrale programstyret og i praksisutvalet. Det er likeins 
ønskeleg med eit organ med representasjon frå PPU-emna og EVU-programma ved HF. 

https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2021/2021-06-17/S_76-21Organisering-lektorutdanningenUiB.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2021/2021-06-17/S_76-21Organisering-lektorutdanningenUiB.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_09.06.22.pdf
https://www.uib.no/hf/22017/lektorutdanningsutvalet-ved-hf
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Desse er ein viktig del av lærarutdanningsporteføljen ved fakultetet. Noko som særskilt talar 
for å halda oppe eit fakultetsvis organ, er at det framleis vil vera behov for eit organ som har 
ei koordinerande rolle i lektorutdanningsspørsmål på fakultetsnivået, der ein kan drøfta felles 
faglege og administrative problemstillingar som vedrører alle lektorutdanningsprogramma 
ved fakultetet. 

 
Fakultetet føreslår difor å vidareføra LUHF. Samansetjinga bør vera som den har vore. 

For å sikra ein god informasjonsflyt, føreslår fakultetet at utdanningsdekanen får 
observatørstatus i utvalet, og at det skal førast referat frå møta i LUHF som vert lagt fram i 
Studiestyret. Dekanen ber om fullmakt til å utarbeida eit meir detaljert mandat for LUHF. 
 
[NN sine ] kommentarer 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret vedtar å vidareføre LUHF som foreslått. Dekanen får fullmakt til å utarbeide 

eit meir detaljert mandat for LUHF. 
 

 
   

 
Camilla Brautaset  
dekan Kim Ove Hommen 
 fakultetsdirektør 
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 Studieporteføljen ved Det humanistiske fakultet, UiB - posisjonsnotat 
 
Fakultetsleiinga sitt notat om studieporteføljen ved HF, UiB, blir med dette lagt fram for 
fakultetsstyret for handsaming. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Med bakgrunn i posisjonsnotatet og dei innspela som kom i møtet får dekanen fullmakt til å 
utforma eit meir detaljert mandat for forprosjektet og å setja saman ei forprosjektgruppe. 
Resultata frå forprosjektet vil bli lagt fram for fakultetsstyret. 

 
 
   

 
Camilla Brautaset  
dekan Kim Ove Hommen 
 fakultetsdirektør 
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STUDIEPORTEFØLJEN VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiB 

Posisjonsnotat 

Utgangspunktet 

Ved eit breiddeuniversitet som Universitetet i Bergen har studieprogram som vert tilbydde av 

Det humanistiske fakultet ein sjølvsagt plass. HF har mange populære studieprogram, men òg 

fleire mindre program som ikkje har det same rekrutteringsgrunnlaget. Studieporteføljen ved 

HF er brei og samansett, og i sum representerer han eit viktig tilskot til UiB sitt 

samfunnsoppdrag. Variasjon og breidde er såleis eit kjenneteikn ved studieporteføljen til HF, 

og dette må òg vera utgangspunktet for vidare diskusjonar om kva innretning studietilbodet 

skal ha. 

 Det breie og samansette studietilbodet ved HF har ein refleks i ein samansett 

studentpopulasjon. Dei aller fleste studentane er programstudentar, anten på eitt av BA- eller 

MA-programma eller ved eitt av dei tre integrerte lektorprogramma ved fakultetet. På same 

tid har HF ein relativt stor populasjon av studentar som ikkje planlegg å ta ein grad ved 

fakultetet. Desse følgjer i regelen eitt av årsstudia – på fag der slike vert tilbydde – men det er 

òg studentar som av ulike grunnar følgjer enkeltemne ved fakultet. Desse kan vera studentar 

ved andre fakultet, det kan vera studentar som vil styrkja kompetansen sin som arbeidstakarar 

eller det kan vera studentar som tek HF-emne av andre grunnar. HF er òg relativt stor på 

EVU, og her er særskilt lærarar ei viktig målgruppe. HF tilbyr likeins ei rekkje norskkurs for 

utanlandske statsborgarar som skal tileigna seg kompetanse i norsk. Endeleg har HF ansvar 

for examen philosophicum, der fakultetet sørvar dei andre fakulteta ved UiB. 

Ved HF er det 697 studieplassar på BA-programma, 218 studieplassar på årsstudia og 

185 studieplassar på master. I tillegg er det 134 plassar på den integrerte lektorutdanninga. 

Studentgjennomstrøyming og fråfall frå studieprogramma ved fakultetet er eit tema som ofte 

vert diskutert og problematisert. Programstudentane ved HF har dei lågaste 

gjennomføringstala internt på UiB. Fakultetsleiinga er opptatt av å nyansera dette biletet i alle 

samanhengar der det er relevant: Summariske oversyn over fråfall og gjennomstrøyming ved 

UiB tek ikkje alltid høgde for den samansette studentpopulasjonen ved HF. Det er òg eit 

moment at fråfallet på lektorprogramma har minka dei siste åra. Men det er likevel ikkje tvil 

om at fakultetet må jobba for å auka gjennomstrøyming og redusera fråfall på 

studieprogramma.     

Dei siste åra har HF stort sett fylt opp studieplassane sine. Det er vanlegvis høgt fråfall 

i det første studieåret. UiB har operert med starten på 2. semester som innslagspunkt for å 

vurdera om fakulteta når måltalet. På HF er det normalt sett store skilnadar i talet på søkjarar 

mellom program. For å nå måltalet samla sett, har ein difor overbooka på dei meste populære 

studieprogramma. 

Det er svært viktig at HF klarar å fylla studieplassane sine, av fleire årsaker. Dette er 

ikkje minst viktig økonomisk. Mange studentar er ein føresetnad for at fakultetet skal oppnå 
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resultatmidlar gjennom studiepoeng- og kandidatproduksjon. Resultatmidlane, og særskilt 

studiepoengproduksjonen, er det som i første rekkje gjev fakultet eit økonomisk 

handlingsrom. Talet på studieplassar har likeins direkte innverknad på kor stor del HF får av 

grunnløyvinga som UiB mottek frå Kunnskapsdepartementet. For å oppretthalda omfanget på 

studieplassar, er det avgjerande at fakultetet klarar å fylla desse plassane over tid. Å fylla 

studieplassane er slik òg viktig universitetspolitisk. Djupast sett handlar dette om korleis HF 

vert sett utanfrå. Søkjartala, studenttalet og gjennomstrøymingstala på dei ulike 

studieprogramma vert eit mål for HF – og humaniora – si attraksjonskraft. På same vis vert 

søkjartal og gjennomstrøymingstal lett omsett til mål for korleis det står til med 

studiekvaliteten ved fakultetet sine studieprogram.  

  

Utviklingsbiletet 

Tilstanden til humaniora har vore eit tema i offentlegheita både i Noreg og internasjonalt dei 

siste tiåra. Gjennom Humaniorameldinga (Meld. St. 25 (2016 – 2017)) vart humaniora i 

Noreg sin tilstand utgreia og handsama politisk. Meldinga trakk fram ei rekkje tilhøve og 

peikte på fleire tiltak for å styrkja og vidareutvikla dei humanistiske utdanningane: utvikla 

tilbod for særskilt motiverte og talentfulle studentar, å arbeida for å synleggjera 

arbeidsrelevansen i humanistiske utdanningar, å i større grad tilpassa studieporteføljen til nye 

krav i arbeidslivet, å styrkja rekrutteringa til små språkfag, å etablera ei nasjonal arbeidsdeling 

for å sikra tilbod i utsette språkfag og å styrkja dei humanistiske faga si rolle i lærar- og 

lektorutdanningane.  

 Det låg i stor mon på institusjonane sjølve å gjennomføra dei ulike tiltaka som vart 

løfta fram i meldinga. Vel eit halvt desennium seinare er det òg først og fremst på 

institusjonsnivået ein kan observera dei mest konkrete resultata. På HF i Bergen har vi til 

dømes styrkt satsinga på lektorutdanning, både ved å omprioritera studieplassar internt og ved 

å oppretta eit nytt lektorprogram i historie og religion. På same tid har ein halde opp ein 

relativt stor PPU-portefølje. Ei anna satsing i Bergen er det nye tverrfakultære 

masterprogrammet i berekraft som tok opp studentar første gong i 2021. Dette programmet er 

eigd av HF, og dømt ut frå søkjartal er det svært etterspurt blant studentane. På Universitetet i 

Oslo er det etablert eit tverrfakultært «honorsprogram» og eit PPE-program. Båe desse har 

svært høge søkjartal. Andre – og tverrinstitusjonelle – tiltak, som å etablera nasjonal 

arbeidsdeling for å sikra tilbod i utsette språkfag, har på si side ikkje vorte realisert. Når det 

gjeld dei små språkfaga, er det først og fremst på emnenivået ein kan seiast å ha styrkja 

rekrutteringa. På studieprogramnivået er rekrutteringa til små språkfag som fransk, tysk, 

russisk og italiensk låg, både i Bergen og ved andre institusjonar. 

 Sjølv om Humaniorameldinga tok føre seg dei humanistiske faga særskilt, må fleire av 

dei tiltaka som vart føreslåtte sjåast i samanheng med andre politiske grunnlagsdokument frå 

same periode. Den såkalla Kvalitetsmeldinga frå 2016 (Meld. St. 16 (2016–2017). Kultur for 

kvalitet i høyere utdanning) er særskilt sentral. Denne meldinga lanserte fleire av dei tiltaka 

som òg er introduserte ved UiB og HF dei seinare åra. Dette gjeld først og fremst det nye 

studiekvalitetssystemet, som mellom anna legg opp til faste syklusar med 

studieprogramevaluering, og som på éin og same gang er meint å ivareta både ein tilsyns- og 

kvalitetsutviklingsfunksjon. Meldinga lanserte vidare ei ordning med meritterte undervisarar, 

som vi har hatt ved HF sidan 2019. Meldinga la i det heile stor vekt på å oppgradera både 
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kvaliteten på og statusen til undervisninga i høgare utdanning. Meldinga lanserte til dømes 

prinsippet om at pedagogiske kvalifikasjonar vert sterkare vektlagd i vurdering av 

kompetansen til fagleg tilsette. Meldinga slo òg fast at institusjonane må gjennomgå 

studieprogramma sine mellom anna for å sikra god samanheng mellom 

«læringsutbyttebeskrivelser og undervisnings- og læringsaktiviteter», i tråd med føresegnene i 

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.  

 Berekraft er eit anna omgrep som er sentralt i kvalitetsmeldinga. Utdanning skal vera 

eit verkemiddel for å nå FN sine berekraftmål. Her er målet at studentane utviklar ferdigheiter 

og haldningar som gjer dei i stand til å bidra til berekraftig utvikling og sjå seg sjølve som 

globale medborgarar.   

 Eit sentralt mål i kvalitetsmeldinga er òg at undervisninga i høgare utdanning må rusta 

studentane betre for arbeidslivet i framtida. Dette skal skje gjennom sjølve måten det vert 

undervist på, ved at studentane skal setjast i stand til å løysa komplekse problem ved hjelp av 

eit heilt sett av ferdigheiter. Slike ferdigheiter vert gjerne refererte til som generiske, og 

omfattar sosiale og emosjonelle eigenskapar, sjølvrefleksjon, kommunikasjons- og 

samarbeidsevner, kritisk tenking og samfunnsmedvit. Studentaktive læringsformer vert ofte 

løfta fram som nøkkelen til at studentane tileignar seg slike ferdigheiter.  

 Kvalitetsmeldinga frå 2016 er eit uttrykk for nasjonale politiske mål for 

utdanningspolitikken. Slike mål kan skifta, avhengig av politiske fleirtalskonstellasjonar. På 

same tid reflekterer meldinga korleis norsk høgare utdanning inngår i tankesett, verdimønstra 

og diskursar slik desse vert mellom anna vert målborne av internasjonale organisasjonar som 

FN, Europarådet og OECD. Den høgare utdanningspolitikken reflekterer slik sett på éin og 

same gang tradisjonelle mål knytt til demokrati og danning, men òg – i sterkare grad – at 

utdanning er eit middel for å betra statane si internasjonale konkurransekraft. I mykje 

utdanningshistorisk forsking frå dei seinare åra vert det såleis hevda at det i dag er 

konkurransestaten heller enn nasjonalstaten som dannar ramma for utdanningssystema si 

utvikling.  

    

Situasjonsbiletet på HF 

Kva bør utviklingsbiletet som er utmeisla her ha å seia for korleis vi forvaltar 

studieprogramporteføljen ved Det humanistiske fakultet, UiB? 

 For det første må vi slå fast at det ikkje berre er ved UiB ein diskuterer innretninga på 

dei humanistiske utdanningane. NTNU har nyleg gjennomført prosjektet «Fremtidens 

HUMSAM-studier». I rapporten, som prosjektet så langt har resultert i, kjem ein med ei 

rekkje tilrådingar for korleis humaniora kan inngå i ein fornya studieprogramportefølje i 

framtida (https://www.ntnu.no/fremtidenshumsam). Likeins var temaet «Fremtidens 

humaniorastudier» nyleg tema på eit møte i UHR-Humaniora, som samlar alle norske 

institusjonar med humanistiske studietilbod. Eit bakgrunnsteppe for drøftinga her var naturleg 

nok utsiktene til dårlegare økonomiske vilkår i UH-sektoren, samt svakare studentrekruttering 

dei komande åra. Likevel er desse diskusjonane ramma inn av ei erkjenning av at humaniora 

står ved eit slags vegskilje der problemstillingane ikkje berre handlar om økonomiske 

framtidsutsikter. Som det kjem fram i introduksjonskapittelet til den Fritt Ord-finansierte 

rapporten «Hva skal vi med humaniora» er humaniora si historie full av kriser 

https://www.ntnu.no/fremtidenshumsam
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(https://frittord.no/attachments/4f6faac00675c7de72746a920f18885238244ce7/181-

20200505133803520868.pdf). Men diskusjonane om dei humanistiske studietilboda i den 

dagsaktuelle situasjonen er like mykje prega av ei forståing av dette handlar mest om at vi har 

vanskar med å tilby studiar som tydeleggjer og synleggjer korleis humaniora har ei sjølvsagt 

rolle i å løysa store utfordingar i samtida.   

 Som humanistisk fakultet kan vi seiast å stå i spennet mellom eit tradisjonelt 

samfunnsoppdrag og nye utviklingstrekk på eit særskilt vis. Opphavet til humaniora var å 

studera og forvalta den klassiske kulturen. Som disiplinar vaks dei humanistiske faga fram i 

tett samband med nasjonsbyggingsprosessane i Europa på 1800-talet. I Humaniorameldinga 

vert det hevda at dette er eit samband som har prega humaniora sin identitet fram til i dag 

(Meld. St. 25 (2016 – 2017)). Her må det skytast inn at nettopp humaniora har vore ein sentral 

premissgjevar for den dekonstruksjonen av nasjonalstaten som har prega samfunnordskiftet 

dei siste tiåra. Oppbygginga av studieprogramporteføljen ved HF, med disiplinfaget som den 

sentrale ramma, må likevel seiast å reflektera den nasjonalstatlege arven.  

HF sitt ansvar som kulturforvaltar er sentralt for vidareutvikling av studieporteføljen 

ved HF. Eit slikt ansvar kan likevel forvaltast på ulike vis. Det er ikkje gjeve at dette berre 

kan skje innanfor rammene av dei tradisjonelle fagdisiplinane. Det er òg slik at vi – når det er 

tale om utviklinga av dei humanistiske studiane – må ha blikk for utgangspunkt, føresetnadar 

og forventningar hjå dei studentane som vi rekrutterer. Dei siste tiåra er norsk grunnopplæring 

sterkt prega av tilpassing til nye kompetansekrav i den såkalla kunnskapsøkonomien. 

Reformene som har prega grunnopplæringa på 2000-talet – som har nådd ein førebels 

kulminasjon gjennom fagfornyinga – er nettopp prega av ei orientering mot generiske 

ferdigheiter, med vekt på kritisk tenking, problemløysing, team-arbeid, at kunnskap og 

kompetanse kan brukast i nye kontekstar osb. Denne tenkinga byggjer på sterke normative 

føringar som ein kan vera kritisk til. Det er likevel slik dette representerer ein 

tilnærmingsmåte til kunnskap og læring som vil prega framtidige studentgenerasjonar, noko 

vi må ta innover oss i arbeidet med programporteføljen vår.   

Arbeidet med å vidareutvikla studieporteføljen ved HF er òg ramma inn av måten vi 

forvaltar ressursane våre på. Den aller viktigaste ressursen er dei som underviser i dei ulike 

studieprogramma ved fakultetet. Undervisarane ved HF er svært kompetente, og dei strekkjer 

seg i regelen svært langt for å gje studentane eit best mogleg tilbod. Mellom undervisarane er 

det òg mange pågåande diskusjonar om korleis ein kan vidareutvikla undervisningskvaliteten 

på fakultetet. Dette kjem m.a. fram i rapporten Kva er god undervisningskvalitet, som var 

resultatet frå ei intervjuundersøking som vart gjennomført mellom undervisarar ved fakultetet 

i 2020 

(https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/rapport._kva_er_god_undervisningskva

litet.pdf). Men det er likevel all mogleg grunn til å spørja om vi forvaltar desse ressursane på 

ein føremålstenleg måte. HF tilbyr i alt 64 studieprogram og til saman over 700 emne. Dette 

er meir enn ved noko anna fakultet ved UiB. Det er både historiske og faglege grunnar til at 

det er slik ved HF. Men på same tid dokumenterer rapporten frå prosjektet UiB-Fram at HF er 

det fakultetet ved UiB der dei tilsette føler at dei har minst samanhengande tid til forsking. 

Dette tyder på at undervisningsressursane ikkje er forvalta på ein berekraftig måte. Ingen ting 

tyder på at HF vil verta tilført nye ressursar i åra som kjem. Dette inneber i røynda at vi må 

bruka mindre ressursar på undervisningsverksemda, men sjølvsagt utan at det går på kostnad 

av kvalitetsnormene. Utgangspunktet må difor vera at talet på studieprogram og emne som 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/rapport._kva_er_god_undervisningskvalitet.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/rapport._kva_er_god_undervisningskvalitet.pdf


5 
 

vert tilbydde ved fakultetet må reduserast og at det må gjerast noko med samansetjinga og 

oppbygginga av studieprogramporteføljen. Vidare bør vi reisa eit ordskifte om kva 

kunnskapar og ferdigheiter vi ønskjer å utrusta kandidatane våre med. Eit tredje spørsmål er i 

røynda om vi stiller for låge krav til studentane våre. Fleire undersøkingar frå dei seinare åra 

viser at HF-studentane er mellom dei som bruker minst tid på studiane internt ved UiB. Bør vi 

la studentane sjølve gjera meir av undervisningsjobben? Er dette ein veg å gå når det gjeld å 

leva opp til krav om studentaktive læringsformer og arbeidsrelevans?     

  

Kva bør vi gjera? 

HF ved UiB står overfor fleire strategiske vegval. Når det gjeld utviklinga av 

studieporteføljen er det avgjerande at vi tek hand om dei aktuelle utfordringane sjølve og i 

størst mogleg grad forsøker å få til ei utvikling på eigne premissar. Det er ikkje første gong 

studieporteføljen ved HF er eit tema. Både i 2009 og i 2016 (HF-2018) vart det sett i gang 

prosessar ved fakultetet med mål om å forenkla studieporteføljen. Båe desse prosessane var 

svært ambisiøse, og ved båe høve vart det utarbeidd konkrete forslag til store endringar i 

programporteføljen ved fakultetet. I båe desse prosessane var likeins tilhøvet mellom ein 

disiplinfagorientert og ein temaorientert programportefølje problematisert.  

 Ingen av desse prosessane gav resultat som på noko vis stod i høve til utgangspunktet 

eller dei ambisiøse måla dei hadde eller problema dei var meint å løysa. Årsakene til dette er 

nok mange og samansette: Måla var moglegvis for ambisiøse, prosessane var moglegvis for 

dårleg forankra internt, det var kanskje ikkje ei felles problemforståing som låg til grunn. Det 

er likevel på sin plass å trekkja nokre lærdommar frå måten denne problematikken har vorte 

gripe an ved tidlegare høve. For det første bør ein ta seg tid til å drøfta utgangsspørsmåla: Kva 

vil ein oppnå reint fagleg med å redusera omfanget av studieprogramporteføljen? I kva grad 

og på kva måte skal vi innretta studieprogramporteføljen i lys av store samfunnsutfordringar? 

Er dette ønskeleg? Kva kompetansar representerer studieprogramma ved HF, kva går på tvers 

av program, kva er partikulært? Korleis skal vi innretta oss for framleis å ivareta måla om 

forskingsbasert undervisning? Korleis kan vi gjera studieprogramma ved HF meir attraktive? 

Vidare må ein syta for ei god intern forankring som utgangspunkt, både i leiinga på ulike nivå 

og i fagmiljøa. Endeleg må ein ha klart føre seg kva kunnskapsgrunnlag ein treng for å 

gjennomføra endringar i studieprogramporteføljen.   

 Fakultetet føreslår på dette grunnlaget at det vert sett i gang eit forprosjekt med ei 

arbeidsgruppe som skal leggja grunnlaget for ein større gjennomgang av 

studieprogramporteføljen ved HF. Forprosjektet skal utførast i nær dialog med fagmiljøa og 

leiinga på dei ulike nivåa på fakultetet. Forprosjektet må sjåast i lys av strategiprosessen og 

arbeidet med å utvikla bemanningsplanen ved fakultetet, og bør munna ut ein rapport i løpet 

av 2022. Fakultetsstyret vert invitert til å koma med innspel til mandat for forprosjektet. 

Dekanen får fullmakt til å utforma eit meir detaljert mandat og å setja saman ei 

forprosjektgruppe.  
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Faglig bemanningsplan - forslag til kriterier 

 
Dokumenter i saken 

 Fakultetsledelsens forslag til kriterier som skal legges til grunn for bemanningsplanen 
 Innspill fra Institutt for fremmedspråk (IF) 
 Innspill fra Senter for vitenskapsteori (SVT) 

 
Bakgrunn 
Fakultetsstyret gjorde i møte 07.12.21 følgende vedtak:  

Fakultetsstyret vedtar forslaget til bemanningsplan for 2022. Fakultetsstyret vil i 2022 se på 
økonomiske rammer, behov, strategiske prioriteringer og prinsipp som ligger til grunn for 
bemanningsplanen og på bakgrunn av dette vedta en revidert og utvidet bemanningsplan 
gjeldende fra og med 2023. 
 
Fakultetsledelsen har utarbeidet vedlagte notat med forslag til kriterier som skal legges til 
grunn for en revidert og utvidet bemanningsplan. Forslaget legges med dette fram for 
fakultetsstyret til behandling. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar her de kriterier som skal legges til grunn for faglig bemanningsplan 
gjeldende fra 2023, i samsvar med det framlagte forslaget. 

 
 
   

 
Camilla Brautaset  
dekan Kim Ove Hommen 
 fakultetsdirektør 
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Forslag til kriterier som skal legges til grunn for bemanningsplanen 

Bakgrunn 

I desember 2021 vedtok fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet prosessene for arbeidet 

med fremtidig bemanningsplan. Fakultetsstyret fattet da følgende vedtak:  

«Fakultetsstyret vedtar forslaget til bemanningsplan for 2022. Fakultetsstyret vil i 2022 se på 
økonomiske rammer, behov, strategiske prioriteringer og prinsipp som ligger til grunn for 
bemanningsplanen og på bakgrunn av dette vedta en revidert og utvidet bemanningsplan 
gjeldende fra og med 2023.»1 

Vedtaket samsvarte med forslaget fra fakultetsledelsen. I saksfremlegget understreket også 

fakultetsledelsen ønsket om en prinsipiell diskusjon om premissene bemanningsplanen bygger 

på. Tidligere har disse diskusjonene skjedd i det samme fakultetsstyremøtet hvor 

ressursallokeringen i form av budsjett og stillinger finner sted. Fakultetsstyret ga tilslutning til 

forslaget om å å frikoble de prinsipielle diskusjonene fra konkrete disponeringer av stillinger.  

Arbeidet med forslag til nye kriterier til bemanningsplanen ble diskutert på strategiseminar med 

fakultetsledelsen og instituttledergruppen i januar 2022. Bemanningsplanen og kriteriene ble 

fulgt opp videre med en egen sesjon på fakultetslederseminaret i april der ledelsen ved 

samtlige institutt, sentre og fakultetet deltok i tillegg til fakultetsstyrets medlemmer. Forslaget 

til nye kriterier ble presentert for instituttledergruppen i mai. Instituttlederne fikk i etterkant 

tilsendt både powerpointpresentasjonen og et kort arbeidsnotat slik at forslaget skulle kunne 

deles med fagmiljøene. Samtlige innspill vi har mottatt fra enhetene legges ved denne saken 

i sin helhet.  

Fakultetsledelsen har parallelt med dette også vært i dialog med andre fakulteter ved UiB for 

å få bedre kunnskap om deres bemanningsmodeller. Vi har også innhentet informasjon fra 

andre universiteter og fakulteter i Norge det kan være nyttig å sammenligne oss med. I tillegg 

har både økonomiseksjonen og studieseksjonen utarbeidet svært verdifulle analyser som både 

har vært til støtte i arbeidet med kritierier, men som også vil inngå som del av 

kunnskapsgrunnlaget for de større strategiske prosessene fakultetet skal gjennom i tiden 

fremover.  

Forslaget til nye kriterier for bemanningsplanen som presenteres her er en direkte oppfølging 

av fakultetsstyrets vedtak i desember. Ønsket om å gi fakultetsstyrets medlemmer et mest 

mulig informert beslutningsgrunnlag, gjør at vi innledningsvis vil gi en kort oversikt over 

bemanningsplanens historikk samt en vurdering av fremtidige økonomiske rammebetingelser. 

 
1 Se sakspapirer og protokoll til fakultetsstyresak 86/21.  
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Historikk 

Den første langsiktige bemanningsplanen for fakultetet ble vedtatt av fakultetsstyret i 2010.2 

Bakgrunnen for planen var en kombinasjon av anstrengt økonomi og ønsket om mer langsiktig 

og tilnærming til ansettelse i nye, faste stillinger. Fakultetet hadde på dette tidspunktet 15 

millioner i opparbeidet gjeld og en markant inntektssvikt på grunn av fallende 

studiepoengproduksjon.3 Med et fastlønnsbudsjett som utgjorde mer enn 85 prosent av 

fakultetsøkonomien var det svært vanskelig å korrigere kostnadssiden som konsekvens av et 

sterkt svekket inntektsgrunnlag. Den økonomiske situasjonen gjorde at fakultetet i 2010 så seg 

nødt til å foreta en kraftig nedbemanning på 16 årsverk innen 2013.  

Introduksjonen av en langsiktig bemanningsplan innebar også etablering av formelle kriterier 

som skulle legges til grunn for disponering av stillinger. Produksjonen av studiepoeng var det 

aller viktigste vurderingskriteriet, mens andre kriterier som for eksempel eksternt finansiert 

virksomhet ble brukt som justerende korrektiver.4 I tillegg til kriteriene i bemanningsplanen, ble 

fagdimensjonering og fagstrategi lagt til grunn for prioriteringene som ble gjort. I 2009 hadde 

fakultetsstyret oppnevnt en arbeidsgruppe (det såkalte «Breivikutvalget») som skulle utvikle 

en fagstrategi for fakultetet.5  Arbeidsgruppen konsentrerte seg om fem kriterier: i) høy 

forskningskvalitet (publikasjoner, formidling, eksterne midler), ii) høy kvalitet i 

forskerutdanningen (rekruttering, gjennomstrømming, evaluering), iii) høy 

undervisningskvalitet (rekruttering, gjennomstrømming, evaluering), iv) samarbeids- og 

synergifaktorer (fag viktig i forhold til andre fagområder; samarbeid ikke bare bredde), v) 

samfunnsbehov/arbeidsmarked (skolefag; rekruttering, nasjonal arbeidsdeling).  

Arbeidsgruppen bestilte også et kvantitativt datagrunnlag som skulle legges til grunn for deres 

analyser. Dette datagrunnlaget fokuserte på fire hovedtemaer: økonomi, forskning, 

forskerutdanning og utdanning.6 I det arbeidsgruppens arbeid ble lagt frem for fakultetsstyret 

ett år senere var den økonomiske situasjonen markant forverret. I saksfremlegget skrev 

daværende dekan Gjert Kristoffersen om hvordan omstendighetene hadde endret seg:  

«Fakultetsstyret i den forrige dekanatperioden vedtok at faglig bredde og tilstrekkelig 
bemanning av små fag skulle være et overordnet prinsipp i den videre utviklingen av fakultetet. 
Dagens situasjon nødvendiggjør en omgjøring av dette prinsippet. Skal vi sikre rimelige 
økonomiske rammer for fakultetet i årene som kommer, er det de store fagene som tiltrekker 

 
2 For saksfremlegg og vedtak se ePhorte 2010/11302. Det ble samtidig innført ny budsjettmodell for fakultetet. 
Utgangspunktet for både bemanningsplanen og budsjettmodellen var blant annet rapporten Fagdimensjonering 
og fagstrategi ved Det humanistiske fakultet. Se ePhorte 2010/3521. 
3 For saksfremlegg og vedtak se ePhorte 2010/11302. 
4 De justerende kriteriene var publisering, antall aktive ph.d.-kandidater, avlagte doktorgrader, eksternt finansiert 
virksomhet, fagpolitiske vurderinger, kompleksitet i studieprogramtilbudet samt eventuell nasjonal arbeidsdeling 
og nasjonalt ansvar.   
5 Se blant annet Fakultetsstyresak 46/2009. Gruppen bestod av instituttleder Leiv Egil Breivik (IF), instituttleder 
Christhard Hoffmann (AHKR) og administrasjonssjef Steinar Thunestvedt (FoF).  
6 Det kan være verdt å merke seg hvilke parameter arbeidsgruppen var særlig interesserte i – publisering, særlig 
nivå. 2, eksternfinansierte midler, gjennomføring og kandidatproduksjon på alle tre sykluser, søkertall og opptak 
etc.  
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seg mange studenter, som må sikres. Dette må etter fakultetsledelsens vurdering derfor bli 
hovedkriteriet.»7  

Fakultetsledelsen la også stor vekt på at nedbemanningen ikke måtte føre til økt bruk av 

timelærere:  

«...[e]t overordnet mål er at alle fag skal utforme undervisningstilbudet sitt på en måte som gjør 
at det ikke vil være permanent behov for flere ressurser enn de som er forankret i de faste 
stillingene knyttet til miljøet»8 

En anstrengt fakultetsøkonomi var altså en av beveggrunnene for å etablere en langsiktig 

bemanningsplan. Dårlig økonomi har også ført til at fakultetet har sett seg nødt til å sette 

bemanningsplanen helt til side. Dette skjedde blant annet i 2016 og 2017 da de økonomiske 

realitetene viste seg å være langt mer alvorlige enn først antatt.9 Fakultetet så seg da tvunget 

til igjen å begynne en nedbemanningsprosess. Av 17 faglige avganger i 2016 og 2017 ble åtte 

stillinger trukket inn. I 2017 vedtok fakultetsstyret en ny bemanningsplan. Planen førte til 

ytterligere nedbemanning ved at 5.5 avganger i 2018 ikke ble erstattet.10  

I 2019 gjorde økt rammebevilgning fra UiB at fakultet kunne øke rammene for 

bemanningsplanen med tre stillinger. Nåværende bemanningsplanen for 2020-2024 ble 

vedtatt av fakultetsstyret i desember 2019.11 Den økonomiske usikkerheten som følge av nye 

kutt i sektoren høsten 2021 gjorde at fakultetsstyret da vedtok å fullføre alle tilsettinger som 

planlagt for 2022 – minst fire av disse var allerede i prosess, men å la uventede avganger stå 

vakante og å fordele nye stillingsressurser for 2023 og 2024 i påvente av nye kriterier og 

nødvendige avklaringer av de fremtidige økonomiske rammebetingelsene.12   

Fremtidige økonomiske rammebetingelser 

Da fakultetsstyret fattet sitt vedtak om bemanningsplanen i desember 2021 knyttet det seg 

betydelig usikkerhet knyttet til de økonomiske fremtidsutsiktene for sektoren, universitetet og 

fakultetet. 

 

De økonomiske problemene for fakultetet toppet seg i 2016 og 2017. Fakultetet hadde da 

nærmere 30 millioner i akkumulert gjeld. Mellom 2017 og 2021 forbedret imidlertid fakultetets 

økonomiske situasjon seg betydelig. De viktigste forklaringene var en formidabel innsats av 

faglig og administrativt ansatte på hele fakultetet som hadde gitt en markant økning i 

resultatinntektene. Fakultetet hadde samtidig skaffet seg langt bedre verktøy i 

økonomiarbeidet, blant annet gjennom mer treffsikre prognoser og bedre kostnadskontroll.  

 
7 Se ephorte 2010/6467, s. 10.  
8 Se ephorte 2010/6467, s. 10. 
9 Daværende bemanningsplan, Langsiktig faglig bemanningsplan 2016-2018, hadde blitt vedtatt av fakultetsstyret 
i 2015. Se ePhorte 2015/2768. Se ellers særlig styresak 44/15 «Økonomien ved HF» (2015/4729-TRM) og 59/16 
«Budsjett 2017 – utlysing av faglige stillinger». 
10 Dette var i tråd med bemanningsplanen vedtatt av fakultetsstyret 5/12-2017, se sak 63/17, ePhorte 2017/3029. 
11 Se sakspapirer og protokoll til fakultetsstyresak 67/19. 
12 Se sakspapirer og protokoll til fakultetsstyresak 86/21 
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Høsten 2021 skulle imidlertid vise seg å bli et vendepunkt. Etter flere år med kutt, gikk sektoren 

fra vondt til verre med fremleggelsen av statsbudsjettet. Denne høsten la to ulike regjeringer 

frem sine forslag til statsbudsjett. Begge budsjettforslagene pekte i en og samme retning for 

sektoren: de økonomiske rammene vil bli mindre, og ikke større i årene fremover. 

Statsbudsjettet for 2022 har blitt beskrevet som ett av, om ikke det, dårligste budsjettet for 

sektoren noensinne. I tillegg til opprettholdelse av effektiviseringskuttet, ble det innført nye kutt 

– inkludert et nytt reisevanekutt og et prioriteringskutt, og ikke minst et helt uventet og 

dramatisk stort pensjonskutt.  

 

Samtidig avventet også sektoren forslaget fra Hatlen-utvalget til ny finansieringsmodell for 

sektoren, som var bebudet å komme innen mars 2022. Når dette saksfremlegget skrives i juni 

2022 kjenner vi bedre til de økonomiske rammene. Pensjonskuttet har blitt noe justert, men 

ikke reversert. Regjeringen signaliserer at de vil avvikle ABE-kuttene, men har varslet andre, 

og nye kutt.  

 

Hatlenutvalgets forslag til ny finansieringsmodell er nå ute på høring. Hvilke konkrete 

konsekvenser utvalgets forslag vil ha for oss økonomisk er det vanskelig å si. Forslaget om å 

løfte våre fag inn i en høyere finansieringskategori kan gi en gevinst på kort sikt. Skjer dette 

samtidig med en reduksjon av finansieringskategorien for de dyreste utdanningene, er det ikke 

utenkelig at det på lengre sikt kan bli større interne kamper om omfordeling av midler. Det er 

ikke gitt at de humanistiske fagene vil komme best ut av disse diskusjonene. Dermed er det 

heller ikke gitt at våre fag nødvendigvis vil være bedre stilt enn det vi er i dag.   

 

Det blir også gitt tydelige politiske signaler om mindre offentlig pengebruk, samt sterkere 

økonomistyring og politisk styring fremover. Hvilken retning den politiske styringen konkret vil 

ta er det fremdeles for tidlig å si, men signalene så langt tyder på at dette er en retning der 

humaniora ikke nødvendigvis vil ha en prioritert rolle. Finansieringssituasjonen for sektoren og 

humaniora har i tillegg blitt ytterligere usikker ved at styret i kanskje den viktigste 

finansieringskilden for forskning innenfor våre fagområder, Norges Forskningsråd, ble 

overraskende kastet i mai 2022.  

 

Det er krevende å skulle omsette politiske prioriteringer og signaler til kroner og ører. 

Det vi med rimelig grad av sikkerhet vet på det nåværende tidspunkt er at de 

økonomiske kuttene alene vil bety et sted mellom 10 og 12 millioner mindre å rutte 

med årlig for vårt fakultet. I motsetning til tidligere økonomiske nedgangstider, deler nå 

alle fakultetene ved UiB skjebnesfellesskap. Det gjør det lettere i form av felles 

mobilisering og motivasjon for å finne gode løsninger, men samtidig også mer utfordrende ved 

at handlingsrommet for universitetet som helhet er redusert. 
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De siste årene har fakultetet levert svært gode økonomiske resultater – særlig på studiesiden. 

Det har likevel knyttet seg usikkerhettil om de gode søkertallene og den høye produksjonen 

av studiepoeng har vært uttrykk for en oppadgående trend eller utslag av en forbigående 

pandemieffekt. Søkertallene for 2022 er nå kjent. Hele sektoren og UiB opplever en markant 

nedgang sammenlignet med tidligere år. Søkertallene for våre studieprogram er imidlertid 

spesielt alarmerende. I år har vi kun litt over en søker per studieplass. Det er laveste på hele 

UiB.  

 

For flere av våre studietilbud er det færre førstevalgsøkere enn studieplasser. Vi vet ikke hvor 

mange av disse som vil takke ja. Nedgangen i antallet søkere for hele sektoren gir betraktelig 

færre studenter til å fylle opp studieplassene. Det er normalt betydelig diskrepans mellom 

antallet som takker ja, og antallet som faktisk møter. Vi opererer med en møttprognose på 

rundt 60 prosent av de som har tatt imot tilbudet om studieplass. I tillegg forsvinner mellom 10-

15 prosent fra 1. til 2. semester, som er det semesteret vi til nå har blitt målt på i forhold til om 

vi fyller studieplassene. 

Søkertallene for 2022 tyde på at pandemien har bidratt til å kamuflere strukturelle utfordringer 

fakultetet har vært kjent med i lang tid: de strukturelle utfordringene for fakultetet i 2022 er mer 

eller mindre identiske med situasjonsbeskrivelsen og analysene som ble lagt til grunn for 

arbeidet med den første bemanningsplanen i 2010. Det er et tankekors.  

 

Svake søkertall vil omsettes til et fremtidig inntektsbortfall. Kombinasjonen av en markant 

økning av kostnader i form av kutt og økte pensjonskostnader sammen med lavere fremtidige 

inntekter, gjør at fakultetet nå kan se konturene av det som kan beskrives som «en perfekt 

storm». Fakultetsstyret vedtok et budsjett for 2022 som innebærer at driften i år vil gå med 

underskudd. Det var et bevisst valg. Vi har «kjøpt oss tid» til å kunne skaffe oss et best mulig 

kunnskapsgrunnlag, arbeidsverktøy og strategisk veikart for å gjennomføre vanskelige, men 

viktige prioriteringer fremover – inkludert når det gjelder bemanningsplan.  

En av de viktigste funksjonene bemanningsplanen har er som nevnt å bidra til forutsigbarhet 

for fagmiljøene. Til tross for at vi i 2022 vil måtte dekke inn en betydelig økning i 

pensjonskostnader, har vi prioritert å skjerme bemanningsplanen så langt det lar seg gjøre og 

heller kuttet på driftsposter og andre ønskede prioriteringer. De økonomiske fremtidsutsiktene 

tilsier at dette ikke er en bærekraftig strategi på lengre sikt. De eksakte økonomiske rammene 

for bemanningsplanen vil bli presentert i forbindelse med forslaget til disponering av fremtidige 

stillingshjemler til fakultetsstyremøtet i desember.  

Som fakultet og faglig fellesskap håper vi selvsagt at de dystre økonomisk fremtidsutsiktene 

ikke blir en realitet. Men, vi kan ikke disponere hverken penger eller stillinger basert på håp. 

For å gå i balanse på driften og unngå ytterligere økning av gjelden må vi på kort og mellomlang 

sikt redusere antallet faste, delte stillinger. Det betyr at ytterst få fag kan regne med å øke 

staben, noen fag kan opprettholde samme størrelse og at mange fagmiljø må forberede seg 
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på at kollegaer som går av ikke vil bli erstattet. Det kan ikke forutsettes at den eksisterende 

program- og emneporteføljen kan opprettholdes etter en slik reduksjon. 

Det er aldri lett å skulle gå ned i antall stillinger. Alle som er involverte i disse prosessene vet 

hva nye stillinger betyr for fagmiljøene. Vi vet også at dette er prosesser der det vil være delte 

meninger og der det rett og slett ikke er mulig med et sluttresultat som alle vil være fornøyde 

med. Desto viktigere vil det være at prioriteringene av nye, faste stillinger skjer på prinsipielt 

og faglig-strategisk grunnlag og at prosessene er gjennomsiktige. Som både demokratiet og 

vitenskapen kan også vi som fakultet hente kraft fra uenighet, men vi behøver også 

mekanismer for å komme til enighet. Bemanningsplanen er en slik mekanisme. 

 

Bemanningsplanen – roller og premisser 

Bemanningsplanens rolle i fakultetets strategiarbeid 

Bemanningsplanen inngår i fakultetets strategiske arbeid. Disponeringen av faste 

vitenskapelige stillinger er de viktigste faglige og økonomiske investeringene fakultetet gjør. 

Bemanningsplanen skal være en langsiktig og strategisk forvaltningsplan for disse 

investeringene og stillingsstrukturen ved fakultetet. Bemanningsplanen skal være 

framoverskuende ved å omsette fagpolitiske prioriteringer og resultater i nåtiden til faglige 

investeringer for fremtiden. Investeringene har vanligvis en tidshorisont på mellom 20 og 40 

år. Disposisjonen av stillingshjemler som blir ledige mellom 2023 og 2032 vil derfor være 

investeringer som strekker seg frem til 2043–2072.  

Det skal være sammenheng, men også arbeidsdeling mellom fakultetets strategier. Det er 

fakultets overordnede strategi som peker ut retningsvalg og fremtidige faglige prioriteringer. Vi 

serbehovet for å ytterligere tydeliggjøre bemanningsplanens funksjon i form av å utarbeide 

strategiske planer for ikke bare hvor, men også hvordan og hvem vi rekrutterer. Vi ser også et 

presserende behov for å jobbe strategisk med å styrke egen studieportefølje der vi må fornye 

for å kunne bevare. Fakultets nye strategi for 2023-2030 må derfor også inkludere en egen 

rekrutteringsstrategi og en strategi for studieporteføljen.  

Fakultetet og enhetenes roller 

Fakultetet er et faglig og administrativt fellesskap. Det er fakultetsledelsen og fakultetsstyret 

som har ansvaret for dette fellesskap som helhet. Det er fakultets øverste organ, fakultetsstyret 

som er disponerende myndighet over bemanningsplanen. Fakultetsstyret vedtar også både 

kriteriene og de faglig-strategiske prioriteringene som skal legges til grunn for 

bemanningsplanen.  

Faglig ledelse ved fakultetet har ansvar for å legge frem forslag til fakultetsstyret for i) 

prinsipper for fordeling av fremtidige stillingsressurser, samt ii) konkrete forslag til fordeling av 
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fremtidige stillinger basert på kjente avganger og økonomiske rammer innenfor en gitt 

tidsperiode. Faglig ledelse har også ansvaret for å at bemanningsplanen arbeides frem i dialog 

med instituttene og sentrene.  

Bemanningsplanen skal bidra til at den faglige kjerneaktiviteten på fakultetet kan planlegges 

innenfor langsiktige og forutsigbare rammer. Det forutsetter en langsiktig tidshorisont slik at 

fagmiljøene kan tilpasse den faglige aktiviteten i forhold til både forventede avganger og 

nytilsettinger.  Bemanningsplanen skal bidra til å sikre et hensiktsmessig forhold mellom faste 

vitenskapelig ansatte i delte stillinger, studenttall, undervisningsportefølje og 

forskningsaktivitet. Instituttene er ansvarlige for å sørge for at det er samsvar mellom 

undervisningstilbudet og de faste undervisningsressursene, og at undervisningstilbudet ikke 

går utover forskningstiden.  

Premisser for bemanningsplanen 

Rammene for bemanningsplanen som helhet er avhengige av hvor godt fagmiljøene på 

fakultetet lykkes med å fylle studieplassene, uteksaminere kandidater, produsere studiepoeng, 

publisere og få tilslag på eksternfinansiert prosjektaktivitet. Bemanningsplanen skal sørge for 

en fornuftig fordeling mellom driftsutgifter og lønnskostnader innenfor disse rammene. 

Fakultetets faste lønnskostnader bør derfor ikke overstige 80 prosent av samlede utgifter. Det 

er også slik at fakultetets økonomi kan utvikle seg annerledes enn i de budsjetterte 

langtidsprognosene. Bemanningsplanen må derfor ha en viss grad av fleksibilitet som tar 

høyde for usikkerhet.  

Bemanningsplanen tar utgangspunkt i forventede avganger ved 70 år samt inngåtte 

forpliktelser. Fakultetet skal ta hensyn til bemanningsplanen før inngåelse av avtaler som vil 

utløse rett til fremtidige faste vitenskapelige stillinger. Bemanningsplanen blir revidert årlig.13 

Revisjonene kan endre både volumet (antallet stillinger) og faglig innplassering av stilingen. 

Eventuelle uventede avganger vil inngå som del av vurderingen i den årlige justeringen av 

bemanningsplanen. Fakultetsledelsen har ansvaret for å foreslå eventuelle justeringer i 

bemanningsplanen. Disse forslagene skal så langt det lar seg gjøre legges frem for 

fakultetsstyret i samme møte som budsjettforslaget legges frem.  

Tilsetting i et fagmiljø eller ved et institutt begrenser i ikke den enkelte ansattes 

undervisningsoppgaver til et gitt studieprogram eller en spesifikk spesialisering. 

Arbeidsoppgaver kan følge fakultetets behov og den enkeltes faglige kompetanse. Instituttet 

kan selv omdisponere undervisningsressurser mellom ulike fag, emner og program. Flytting 

av undervisningsressurser mellom ulike institutter skal legges frem for fakultetsstyret, og 

følgelig også tas høyde for i bemanningsplanen.  

 
13 Bemanningsplanen ble blant annet revidert i 2012 og deretter i 2015, da fakultetsstyret 16/6-2015 
vedtok Langsiktig faglig bemanningsplan 2016-2018. Se ePhorte 2015/2768.  
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Forslag til nye kriterier som skal legges til grunn for bemanningsplanen 

Overordnede vurderinger 

Ingen av kriteriene skal alene kunne utløse nye stillinger, men må sees i sammenheng. Vi 

foreslår å bruke bemanningsplanen i større grad som et strategisk verktøy for å 

operasjonalisere og bidra til å realisere fakultetets overordnede strategi. Tidligere 

bemanningsplaner har lagt særlig stor vekt på historikk og øyeblikksbildet, spesielt på 

gjeldende programtilbud. Vi mener fakultetet vil være bedre tjent med et sterkere 

fremtidsperspektiv. De vi ansetter skal være yrkesaktive i 20-40 år frem i tid, og deres studenter 

vil følgelig være yrkesaktive enda lengre frem i tid. Det er fakultetets overordnede strategi som 

peker ut fremtidsvisjonen for fakultetet. Fakultetets eksisterende strategi utløper i år. Arbeidet 

med ny HF-strategi vil skje til høsten og er planlagt ut fra å kunne skape en prosess som løper 

parallelt med de overordnede strategiske prosessene ved UiB – inkludert en ny UiB-strategi 

og en ny humaniorastrategi for UiB. 

Tidligere bemanningsplaner har i all hovedsak hatt fokus på volum – vi foreslår at også 

kvaliteten i kjerneoppgavene skal inngå som del av kriteriene.  

Vi foreslår også å redusere antallet kriterier som inngår i bemanningsplanen og å etterstrebe 

enda større grad av gjennomsiktighet ved bruke kvantitative indikatorer som er forståelige 

og som kan rekonstrueres av andre enn fakultetet.  

Tidligere bemanningsplan har også hatt elementer av en rekrutteringsstrategi i seg. Vi mener 

som nevnt at fakultetet nå må følge andre fakulteters og institusjoners eksempel ved å utvikle 

en egen rekrutteringsstrategi som del av den overordnede strategien. Vi foreslår derfor at 

alle fremtidige tilsettelser skal skje i samsvar med denne rekrutteringsstrategien. 

Vi vil også foreslå å utvide tidsperspektivet som legges til grunn i bemanningsplanen for både 

å få et enda mer informert beslutningsgrunnlag og for å oppnå større grad av fleksibilitet. I 

tidligere bemanningsplan har for eksempel studiepoengproduksjonen de tre siste årene blitt 

tillagt størst vekt. Disse årene har blitt vektet ulikt; fjoråret har telt 50 prosent, de to foregående 

årene henholdsvis 30 og 20 prosent. Vi mener et såpass kortsiktig datagrunnlag først og fremst 

fanger konjunkturer, og ikke nødvendigvis underliggende trend over tid. Vi vil derfor foreslå å 

utvide beregningsgrunnlaget fra tre til fem til ti år.  

Tilsvarende har tidligere bemanningsplaner dekket en periode på fire år. Vi mener det er flere 

gode argumenter som tilsier å utvide bemanningsplanens tidshorisont. Ett slikt argument 

er at et lengre tidsperspektiv vil åpne for mer fleksibilitet, å kunne se avganger over tid i 

sammenheng og på den måten bidra til å sikre bedre faglig-strategisk styring. Dette er spesielt 

viktig i en prosess der en skal foreta nedbemanning. Relativt korte tidshorisonter kan innebære 

at det er fagene som akkurat i dette tidsrommet har avganger som også må bære 



 9 

konsekvensene langt frem i tid. En konsekvens av dette vil kunne være at det er fagmiljøene 

med hyppigest utskiftninger, altså de største fagene, som må ta de største kuttene. De største 

fagene er også fagene med flest studenter. Resultatinntektene fra nettopp studiesiden er 

avgjørende for bemanningsplanens økonomiske rammer.  

Vi trenger derfor større fleksibilitet for å unngå å foreta kutt i stillinger som på sikt vil kunne 

medføre ytterligere nedbemanning for fakultetet som helhet. En slik fleksibilitet vil også kunne 

åpne for å legge bedre til rette for mellomfinansiering av stillinger ut fra behov som for 

eksempel oppstår som følge av tilslag på prestisjefulle, langvarige forskningsprosjekter. Vi vil 

derfor foreslå å utvide bemanningsplanens virketid fra fire til ti år.  

Ved SV-fakultetet er det også fakultetsstyret som disponerer bemanningsplanen. HF 

fakultetets bemanningsplan bygde i sin tid i stor grad på tilsvarende plan for SV-fakultetet. SV-

fakultetet har imidlertid for flere år siden gjort fundamentale endringer i sin bemanningsplan; 

de har redusert antallet kriterier og styrer ut fra et grunnleggende premiss om at ressurser 

følger resultater. Som et humanistisk fakultet kan vi ikke styre utelukkende ut fra om en 

nyansettelse er regningssvarende eller ikke. Samtidig faller det også under fakultetsstyrets 

ansvar å sikre at driften ved fakultetet som helhet går i balanse. En konsekvens av dette er at 

en eksplisitt vurdering av den økonomiske bærekraften i nyansettelser bør inngå som del av 

helhetsvurderingen.   

Vi viste innledningsvis til krisen fakultetet befant seg i 2010. Vi er ikke der nå, men vi vil gjøre 

alt vi kan for å unngå å komme i en tilsvarende situasjon. Det innebærer at vi i fellesskap må 

etablere en styringsarkitektur som kan brukes i både nedgangs- og oppgangstider. Det er 

nemlig det som er vårt overordnede mål for fakultetet – å foreta kloke valg nå, som gjør at 

fakultetet igjen kan vokse og bli det fyrtårnet for humanistisk kunnskap som vi ønsker å være.  

Kriterier – begrunnelse 

Kvalitet: Bemanningsplanen skal bidra til å styrke den faglige kvaliteten i fakultetets 

kjerneoppgaver. Kvalitet i både forskning og undervisning er en overordnet målsetning for 

både den enkelte ansatte, fagmiljøet, instituttet, fakultetet og universitetet. Kvalitet åpner også 

for andre vurderinger enn volum og økonomi alene, blant annet at bemanningsplanen sees i 

sammenheng med studiekvalitetssystemet. Det er verdt å understreke at det er ulike 

forståelser av meningsinnholdet i begrepet «kvalitet», og at bruken av begrepet er gjort ut fra 

en tiltenkt funksjonen i arbeidet med bemanningsplanen, og ikke som en uttømmende 

definisjon av kvalitet i hverken undervisning eller forskning.  

Ressursbehov: Bemanningsplanen skal ivareta helhetsperspektivet og sikre at den faglige 

kjerneaktiviteten på fakultetet kan planlegges innenfor forutsigbare rammer og i henhold til 

gjeldende strategier. Ressursbehovet i fagmiljøene omfatter både undervisningsoppgaver og 

vår aller viktigste forskningsressurs – forskningstiden og forskningsplikten i de ordinære, delte 

stillingene.  
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Økonomisk bærekraft: Ikke alle fag kan være økonomisk bærekraftige på et humanistisk 

fakultet, men helheten må være det. Fastlønnsbudsjettet utgjør rundt 80 prosent av fakultetets 

utgifter. For at det skal være mulig å sikre at driften for fakultetet som helhet går i balanse, må 

bemanningsplanen bidra til å sikre fakultetets inntekter. Derfor trenger vi også detaljkunnskap 

om økonomi og økonomistrømmene våre i forhold til disponeringer av faste stillinger. 

Kriterier – beskrivelse 

Kvalitet: Fagenes bemanning skal vurderes på bakgrunn av både studiekvalitet og 

forskningskvalitet. For utdanning vil vi bruke informasjon hentet fra UiBs studiekvalitetssystem, 

inkludert gjennomstrømming og opptak. Vi har ikke tilsvarende kvalitetssystem for forskning. 

Aktuelle indikatorer vil være publikasjoner, og særlig på nivå 2, samt prestisjefylte prosjekter 

vunnet i konkurranse.  

Ressursbehov: Bemanningen skal ta hensyn til fagenes ressursbehov, både for studietilbud 

og forskningsaktiviteter. Ressursbehovet på studiesiden skal ikke måles alene på bakgrunn av 

eksisterende program- og emneporteføljer, men også på bakgrunn behov fagene har for å nå 

strategiske mål. En aktuell indikator for ressursbehov knyttet til eksisterende studietilbud vil 

være årsekvivalenter (60 studiepoengsenheter) per faste stilling med undervisning. Dette er 

en størrelse vi som fakultet blir målt på utad, samtidig som den er gjennomsiktig og kan 

rekonstrueres av andre enn fakultetet. En slik indikator vil erstatte den såkalte 

«undervisningsindikatoren» i arbeidet med bemanningsplanen. 

Økonomisk bærekraft: Bemanningen skal også ta hensyn til de ulike fagenes bidrag til 

fakultetets resultatinntekter. Vi foreslår å anvende en HF-tilpasset modell lik den SV-fakultetet 

bruker som grunnlag for sin bemanningsplan. Det innebærer en detaljert oversikt over de ulike 

fagenes bidrag til fakultets resultatinntekter. Dette bidraget blir målt i forhold til tilgjengelige 

undervisningsressurser for hvert enkelt fag og for fakultet som helhet. Disse størrelsene blir 

igjen brukt for å vurdere over- og underkapasitet for de enkelte fagene. SV-modellen ser 

utelukkende på fagmiljøenes bidrag til undervisning. Vi ønsker også å synliggjøre fagmiljøenes 

eksternfinansierte bidrag til fakultetsøkonomien, og vil derfor også foreslå en indikator som 

viser BOA-inntekter per ansatt i fast vitenskapelig stilling.  
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Innspel til utkast til nye kriterium for bemanningsplan for HF 
 
Instituttrådet ved Institutt for framandspråk (IR) gjennomførte onsdag 8. juni 2022 eit 

ekstraordinært møte for å diskutere utkastet til ny bemanningsplan for Humanistisk fakultet. 

Diskusjonen var basert på dekanen sin presentasjon for instituttleiargruppa 27. mai.  

 

IR er glade for høvet til å spele inn på kriterium for bemanningsplanen og er i utgangspunktet 

positive til ein revisjon av bemanningsplanen som går i retning av enklare, meir 

gjennomsiktige kriterium. I så måte går arbeidet i rett retning. 

 

Heilt overordna er IR opptatte av å synleggjere at språkfaga har eit ekstra stort 

undervisingsbehov og er difor glade for signala om at dette skal takast omsyn til i utrekninga 

ressursbehov. Dette gjeld alle språkfaga, men særleg dei såkalla fjerne framandspråka. IR vil 

gjerne og nytte høve til å minne om disiplinbredda i dei ulike faga på IF. Grunneininga i 

bemanningsplanen er dei ulike faga, men mangfaldet i disiplinar og kva dette tydar for 

ressurssituasjonen kjem ikkje alltid like godt til syne i bemanningsplanen. IR peika på at det 

som er kalla ressursbehov i lysark-presentasjonen, i stor grad er eit mål for produksjon.  

 

Instituttrådet ved IF ønskjer å ha kvalitet som kriterium i bemanningsplanen, men har kritiske 

innvendingar mot forslaga til kvalitetsindikatorar. Det er ikkje sikkert at publikasjonar på nivå 

2 er det beste kriteriet for forskingskvalitet. Til dømes strekar Universitets- og høgskulerådet 

under at nivåplasseringa av publikasjonar ikkje skal brukast til å måla kvalitet. Her er det 

store skilnadar mellom faga og til sjuande og sist er det fagfellevurderinga som skal sikre 

kvalitet.  

 

IR støttar òg at fakultetet har eit langtidsperspektiv i utrekningsgrunnlaget for statistikken, 

gjerne ti år. Ein må samstundes vere medvitne om at det kan liggje ein konserverande effekt 

i dette bakoverskuande utrekningsgrunnlaget. IR støttar og framlegget om at verkeperioden 

skal utvidast. Det er samstundes litt uklart kor stor tyding det vil ha at verkeperioden for 

bemanningsplanen til dømes vert utvida til ti år, når planen skal reviderast kvart år.  

   

mailto:Post@if.uib.no
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IR var og tydelege på at samfunnsrelevans, nasjonalt ansvar og kunnskapsberedskap er 

viktige omsyn, og at presentasjonen er litt uklart på kva tyding desse skal ha i 

bemanningsplanen. I samband med dette vart det og spelt inn at formidling bør 

synleggjerast. Skuleverket er ein del av dette spørsmålet og det er viktig at ein har ein 

bemanningsplan som tek omsyn til det ansvaret institutta har for å utdanne kvalifiserte 

lærarar til skulene på Vestlandet. 

 

Det vart kommentert at det som er kalla ressursbehov i lysark-presentasjonen, i stor grad er 

eit mål for produksjon.  

 

Venleg helsing 

 

Martin Paulsen 



Fra: Rasmus Tore Slaattelid <Rasmus.Slaattelid@uib.no> 
Dato: onsdag, 8. juni 2022 kl. 23:10 
Til: Camilla Brautaset <Camilla.Brautaset@uib.no> 
Emne: Svar: Presentasjonen fra i dag og arbeidsnotat 

Kjære Camilla, 
  
Her kjem nokre refleksjonar til arbeidsnotatet om bemanningsplanen. Først av alt vil eg seie 
at det arbeidet du/de gjer med dette er veldig verdifullt og at eg er veldig glad for at du har 
teke denne oppgåva så seriøst og grundig. Mine kommentarar går særleg på punktet om 
kvalitet, og indikatorar for kvalitet.  
  

1. Sjølv om eg ser det fornuftige i ei pragmatisk tilnærming til kvalitet, skulle eg likevel 
ynskt meg litt meir utover å vise til at det finst ulike oppfatningar av kvalitet. Uansett 
kva fakultetsstyret vel av kvalitetskriterier vil valet definere eit kvalitetsbegrep som 
blir HFs definisjon av kvalitet i forsking og utdanning.   

  
2. Dei kvantitative målepunkta eller indikatorane  som er nemnt i dokumentet er ikkje 

spesifiserte i særleg grad  og det er sikkert  greitt på dette stadiet, ettersom 
rekrutteringsplan og strategiplan  er  i  kjømda. Nå bemanningsplanen  skal få si form 
i  detalj trur  eg det vil vere  fornuftig med ei brei vifte av kvantitative indikatorar — 
her kan ein sjå til KDs tildelingsbrev til UiB for inspirasjon (vedlagt) — men også 
meir  ikkje-kvantifiserte kvalitetsmål som t.d. ulike former for formidling, aktivitetar 
som involverer samfunnet rundt institusjonen på ulike måtar, fornying når det gjeld å 
utvikle studieprogramma, etc.  

  
Vi får sikkert høve til å diskutere desse tinga nærare, men her er altså mine førebelse 
refleksjonar. 
  
Beste helsingar, 
Rasmus 
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Handlingsplan for reduksjon av midlertidige ansettelser ved Det 
humanistiske fakultet 

 
Dokumenter 

1. Brev fra HR avdelingen til fakultetene etter styrevedtak 10. mars 2022 
2. Styresak HF 18/18, 20. mars 2018 
3. Styresak HF 26/21, 23. mars 2021 
4. Presentasjon til fakultetsstyret 23. mars 2022 
5. Tiltaksplan og måltall 

 
Bakgrunn 
Alle fakulteter ved Universitetet i Bergen har etter universitetsstyrets vedtak i mars 2022 fått i 
oppgave å utarbeide en handlingsplan for reduksjon av midlertidig ansettelser.  
 
Universitetsstyret gjorde følgende vedtak:  

1. Universitetsstyret vedtar at fakultetene skal igangsette arbeidet med nye tiltaksplaner 
for fortsatt reduksjon i midlertidigheten i løpet av en 3 års periode.  

2. Universitetsstyret ber om at handlingsplanene fremlegges for universitetsdirektøren 
innen utgangen av juni 2022. 

 
HR-avdelingen har etter styrets vedtak skrevet til fakultetene (vedlegg 1) og bedt om at 
handlingsplanene oversendes innen 24. juni 2022. Det tallfestes ikke et spesifikt måltall for 
fakultetet som helhet, men fakultetene blir bedt om å «spesielt se på stillingskategorier hvor 
man i dag ligger høyere enn målsettingen i arbeidslivet ellers (ca. 8 %).» 
 
Det humanistiske fakultet har hatt en handlingsplan for reduksjon av midlertidige ansettelser 
siden 2018. Denne planen ble vedtatt av fakultetsstyret 20. mars 2018, og skulle gjelde ut 
2021(vedlegg 2, styresak 18/18). I styresak 26/21 (vedlegg 3) til fakultetsstyret 23. mars 
2021 ble det gitt en analyse av utviklingen i perioden 2018 til og med 2020, basert på tall fra 
DBH. Gjennomgangen viste at vi hadde innfridd målene som var fastsatt i handlingsplanen. 
Analysen viste imidlertid også at det nominelle omfanget av midlertidighet var tilnærmet likt 
som før. Årsaken til at den relative midlertidigheten hadde blitt redusert var i hovedsak at 
antallet stillinger ved fakultetet som helhet hadde steget. 
 
Følgende delmål inngikk i handlingsplanen som ble vedtatt i 2018: 

1. Skape felles forståelse for målsetningen om reduksjon i bruk av midlertidige 
tilsettinger  

2. Fast tilsetting skal være hovedregel for tilsetting i forskerstillinger 
3. Fast tilsetting skal være hovedregel for tilsetting i tekniske stillinger 
4. Alle administrative tilsettinger skal være faste  
5. Fakultetet skal ha gode verktøy som legger til rette for at målene om redusert 

midlertidighet kan nås 
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Statsråden har uttalt at midlertidigheten i sektoren må reduseres ytterligere. Han har videre 
understreket at han ikke ser noen grunn til at midlertidigheten i vår sektor skal være høyere 
enn i arbeidslivet ellers, det vil si rundt 8 %. Departementet følger opp disse signalene i sin 
styringsdialog med samtlige institusjoner i sektoren. 
 
Det ble gitt en muntlig orientering til fakultetsstyret 23. mars 2022 (vedlegg 4) med en 
gjennomgang av utviklingen i bruk av midlertidighet for 2021 og den samlede utviklingen i 
perioden for handlingsplanen, 2018-2021. Konklusjonen var at bruk av midlertidighet var noe 
lavere i 2021 enn i 2020 og at trenden totalt sett for perioden 2018-2021 viser en nedgang i 
bruk av midlertidighet. Tallene viser samtidig at omfanget av midlertidighet i det vesentlige er 
uforandret, men en økning i antall stillinger totalt gjør som nevnt at den relative 
midlertidigheten har blitt redusert. For perioden 2017 til og med 2021 utgjør denne 
reduksjonen to prosent. 
 
Vurdering av situasjonen 
I saken som ble lagt fram for styret i mars 2021 gjøres det rede for et omfattende arbeid 
gjennom mange år for å redusere bruken av midlertidige ansettelser. Dette har definitivt gitt 
resultater, men de tiltakene som må gjennomføres for å oppfylle kravene fra statsråden 
krever helt nye og mer omfattende tiltak. Nye virkemidler må derfor rettes mot årsakene til 
bruk av midlertidighet og spesielt har virkning innenfor de stillingsgruppene hvor fakultetet 
har høyest midlertidighet.  
 
Universitets- og høgskolesektoren skiller seg fra andre sektorer ved at midlertidighet for flere 
stillingskategorier både er naturlig og ønskelig. I denne kategorien utgjør 
rekrutteringsstillinger på åremål som stipendiater og postdoktorer en vesentlig andel. Det 
samme gjelder stillingsgruppene vitenskapelig assistent og instituttledere. Bistillinger med 
minst toårig ansettelse kan også være på åremål. Kategorien åremål anses i utgangspunktet 
ikke å inngå som såkalt «problematisk midlertidighet». Tiltakene i handlingsplanen vil derfor 
rette seg mot annen midlertidighet enn åremål. Analysene som ble gjort i 2021 og 2022 viser 
at HF har høyest uønsket midlertidighet innenfor undervisningsrelaterte oppgaver med 
ansettelser i stillingsgruppene universitetslektor, førstelektor og førsteamanuensis. 
 
Analysene pekte også på hvordan flere fagmiljøer har påtatt seg undervisningsforpliktelser 
som ikke står i samsvar med tilgangen på undervisningsressurser i den faste staben som en 
viktig årsak bak uønsket bruk av midlertidige ansettelser.  En slik differanse avhjelpes til en 
viss grad med pliktarbeid fra rekrutteringsstillinger og bistillinger, men dette vil sjelden være 
tilstrekkelig. Resultatet blir ofte både omfattende bruk av midlertidighet og at de fast ansatte 
underviser mer enn det undervisningsdelen av stillingene deres tilsier. De opparbeider seg 
derfor overskudd i arbeidstidsregnskapet som over tid er krevende å balansere med 
tilsvarende tid til forskning. 
 
Det er ingenting i universitetsstyrets vedtak som tilsier at delmålene som inngikk i den forrige 
handlingsplanen ikke skal gjelde fortsatt. Fakultetet vil derfor forslå at de fem delmålene som 
inngikk i handlingsplanen fra 2018 til 2021 også skal inngå i den nye handlingsplanen. 
Punktet om tekniske stillinger er lite aktuelt ved HF, men anbefales likevel å inkluderes her.  
 
Tiltak og virkemidler 
 
Samsvar mellom fagenes undervisningsforpliktelser og faste stillinger 
Enhetene er ansvarlige for å sikre at det er samsvar mellom undervisningstilbudet og 
tilgangen til undervisningsressurser i form av fast ansatte med undervisning i stillingen. Det 
vil derfor være en målsetning at alle fag innen to år skal ha samsvar mellom sine oppgaver/ 
undervisningsforpliktelser og de faste ressursene ved fagene. Dette er et tiltak som også vil 
ha stor betydning for arbeidshverdagen til samtlige vitenskapelige ansatte ved fakultetet. Det 
innebærer også at et framtidig studieporteføljeprosjekt må ta høyde for å gjøre det enklere 
med intern inndekning ved kortsiktige behov. 
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Hovedregel om fritak inntil 20 % av undervisningsforpliktelsene 
En annen vesentlig kilde til midlertidighet er knyttet til forskningsprosjekter med ekstern 
finansiering. Eksterne finansieringskilder bidrar med kompensasjonsmidler for ansatte som 
påtar seg oppgaver som prosjektleder eller som har forskningsoppgaver i prosjektene. Slik 
kompensasjon brukes i for stor grad til å gi fritak for undervisningsoppgaver for prosjektleder 
eller andre faste ansatte med oppgaver i eksternfinansierte prosjekter. Reduksjon i 
undervisningsoppgaver oppleves av mange vitenskapelige ansatte som et viktig insentiv til å 
søke eksternt finansierte prosjekter. Samtidig kan fullt frikjøp fra undervisning øke risikoen 
for både omfattende og langvarig midlertidighet. Det er også viktig at studentene får mulighet 
til å møte de faste og erfarne underviserne i faget og ikke kun møter midlertidige ansatte. 
Selv om disse ofte er svært kompetente, fører også bruken av midlertidige 
undervisningsressurser til at undervisningstilbudet ikke alltid blir gitt av vitenskapelige 
ansatte med førstekompetanse. Det er problematisk av flere grunner, inkludert at det kan 
være i strid med studieforskriften. 
 
Kompensasjon for tid som ansatte i delte stillinger bruker i prosjekter bør inkludere 
forskningstid i stillingen, og ikke kun undervisningstid. Dette vil føre til at prosjektet 
kompenserer den reelle arbeidstiden som legges i prosjektet, og vil dermed gi fakultet og 
enheter bedre økonomisk handlingsrom. 
 
Forskuttering av faste ansettelser 
Som ledd i arbeidet med å redusere midlertidighet bør enhetene, i samarbeid med fakultetet, 
vurdere forskuttering av faste ansettelser der det er mulig og ønskelig. Alle slike ansettelser 
må inngå i bemanningsplanen og skal legges frem for fakultetsstyret. Kompensasjon for 
prosjektdeltakelse og andre kompensasjoner fra eget universitet eller andre institusjoner kan 
være grunnlag for slik forskuttering. Forskuttering må gjelde ansettelser som inngår i vedtatt 
faglig bemanningsplan. 
 
Bistillinger – minst toårige åremål 
Bistillinger er en viktig ressurs for mange fag. Stillingsgruppen er spesifikt nevnt i forbindelse 
med kompensasjon for eksternfinansiert prosjektdeltakelse og andre kompensasjonstilfeller i 
forslaget over. Bistillinger skal som hovedregel være minst toårige åremål. 
 
Det foreslås at prosjektledere og andre faste ansatte som skal utføre forskningsoppgaver i 
prosjekter som hovedregel kun skal fritas for inntil 20 % av undervisningsdelen av stillingen i 
forbindelse med prosjektdeltakelse og at denne normalt skal erstattes av en bistilling. Med 20 
% av undervisningsdelen menes det 20 % av en full stilling, dvs. nesten halvparten av den 
totale undervisningsdelen i stillingen på 46 %. 
 
Rekrutteringsstillinger 
God tilgang på kompensasjonsmidler gir også rom for å kunne gi ett fjerde år (pliktarbeid) for 
eksternfinansierte rekrutteringsstillinger. 
 
UiBs retningslinjer for midlertidighet og praksis ved HF 
Universitetet har utarbeidet retningslinjer for midlertidige ansettelser. Retningslinjene 
samsvarer i stor grad med delmålene i den tidligere handlingsplanen, men inneholder ett 
viktig tillegg – nemlig att UiB ikke skal utnytte mulighetene for unntak fra lovens hovedregel 
om fast ansettelse. Dersom UiB og fakultetet utelukkende forholder seg til lov, forskrifter og 
retningslinjer, åpner disse for så store muligheter for midlertidige ansettelser at det i praksis 
vil være vanskelig å redusere både nominell og relativ midlertidighet. Ønsket om å redusere 
bruken av midlertidighet handler slik sett ikke bare om å holde oss innenfor loven eller å 
imøtekomme politiske krav og forventninger – dette handler også om hvilken arbeidsgiver vi 
ønsker å være og hvilket arbeidsmiljø vi ønsker å ha.  
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Ønsket om å være en god arbeidsgiver og å røkte gode arbeidsmiljø er årsaken til at HF over 
mange år har hatt en streng praksis for bruk av midlertidige ansettelser. Det kan likevel å 
være nødvendig å skjerpe praksisen ytterligere for å få en reell reduksjon av 
midlertidigheten. Dette er et ansvar som ligger til både fakultet og grunnenhetene og tiltaket 
følger av den eksisterende handlingsplanens punkt 1. Det er ikke ført opp et eget nytt punkt 
om dette. 
 
Revisjon av planen 
Det arbeides nå med flere strategier og planer som har betydning for midlertidighet ved 
fakultetet. Først og fremst gjelder dette faglig bemanningsplan, rekrutteringsstrategi og 
planlagt arbeid med studieportefølje. Det kan derfor bli aktuelt å justere handlingsplanen i lys 
av andre planer og strategier. Oppfølging av utviklingen i bruk av midlertidige ansettelser vil 
bli gjort årlig og legges fram for fakultetsstyret. 
 
Måltall 
Handlingsplanen skal gjelder for tre år, dvs. 2022, 2023 og 2024. Det viktigste tiltaket i 
planen vurderes å være punktet om samsvar mellom fagenes undervisningsforpliktelser og 
fast bemanning. Dette er et tiltak som først vil virke sent i perioden og det vurderes å være 
mest riktig å legge den største reduksjonen av måltallene sent i perioden. Vedtatt 
handlingsplan vil ha begrenset effekt for inneværende år. Det foreslås måltall slik: 
 
År 2022 2023 2024 
Måltall 12 % 10,5% 8% 

 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar handlingsplan for reduksjon av midlertidige ansettelser ved Det 
humanistiske fakultet for perioden 2022 til og med 2024, med de endringer som eventuelt 
fremkommer i møtet, og følgende måltall: 
 
År 2022 2023 2024 
Måltall 12 % 10,5% 8% 

 
 

 
   

 
Camilla Brautaset  
dekan Kim Ove Hommen 
 fakultetsdirektør 

 
 
 



 
 
Handlingsplan for redusert bruk av midlertidighet ved Det humanistiske fakultet 
 
Hovedmål: Redusere bruk av midlertidige ansettelser ved Det humanistiske fakultetet.  
 
Måltall 2022 2023 2024 

Prosentandel midlertidige stillinger  12 % 10,5% 8% 
 
 

 
Delmål Tiltak for å oppnå dette Ansvarlig Oppfølging 
DELMÅL 1:  
Skape felles forståelse for 
målsetningen om 
reduksjon i bruk av 
midlertidige tilsettinger. 

Informasjon og opplæring til*: 
- Fakultetsstyret 
- Fakultetsledelse 
- Instituttledelse 
- Forskningskoordinatorer 
- Undervisningskoordinatorer 
- Prosjektledere 
- Administrasjon 
 

Fakultetsledelse 
Instituttledere 
Administrasjonssjefer 
Seksjonssjefer 
HR-seksjonen 

Alle ønsker om 
ansettelse i midl 
stillinger skal 
begrunnes med 
behov og 
lovhjemmel, 
 

DELMÅL 2:  
Fast ansettelse skal være 
hovedregel for ansettelse i 
forskerstillinger* 

Forskerstillinger knyttet til eksternt 
finansiert virksomhet skal som 
hovedregel være fast dersom 
varigheten er mer enn to år*.  
 
Ved gjentatte engasjement i 
stillinger av kortere varighet bør 
fast ansettelse vurderes*.  
 
Alle stillingsutlysninger 
gjennomgås før annonsering*. 

Fakultetsledelse 
Instituttledere 
Prosjektledere 
HR-seksjonen 

Forskere bør 
rekrutteres med 
tanke på 
anvendbarhet i  flere 
typer prosjekter. 
 
Alle forskere vil få et 
medansvar i å skaffe 
nye eksterne 
prosjektmidler. 

DELMÅL 3:  
Fast ansettelse skal være 
hovedregel for ansettelse i  
tekniske stillinger  

Fakultetet har for tiden ingen 
tekniske stillinger. 
Ved behov følges tiltak for 
administrative stillinger. 

Fakultetsdirektør 
Administrasjonssjefer 
HR-seksjonen 

 

DELMÅL 4:  
Fast ansettelse skal være 
hovedregel for ansettelse i  
administrative stillinger*  

Jevnlig gjennomgang av 
ressursbehov og kompetanse med 
tanke på kommende 
prosjekter/utlysninger.  
Begrunne behov for utlysning ved 
ledighet/avgang i stilling*. 
Oversende begrunnelse til HR-
avdelingen for godkjenning*. 
  

Fakultetsdirektør 
Administrasjonssjefer 
Seksjonssjefer 
HR-seksjonen 

Utarbeide rutiner og 
retningslinjer for 
vurdering av 
bemanningsbehov. 

  



Delmål Tiltak for å oppnå dette Ansvarlig Oppfølging 
DELMÅL 5:  
Fakultetet skal ha gode 
verktøy som legger til rette 
for at målene om redusert 
midlertidighet kan nås. 

Det må utarbeides gode verktøy: 
- Ressursstyringsverktøy med 

tilhørende bemanningsplan 
- Bruke rapporteringsverktøyene 

i Tableau 
- Gode maler for 

utlysningstekster. 
- Forbedret personaloppfølging 

gjennom bruk av prøvetid, 
medarbeidersamtaler og 
karriereplaner. 

- Oppfølging ved behov for 
nedbemanning og oppsigelser. 

Fakultetsledelse 
Økonomiseksjonen 
HR-seksjonen 
HR-avdelingen 
(HRA) 

Utarbeide gode 
verktøy, maler og 
rutiner for 
oppfølging. 
Faste møter mellom 
ledelsen ved 
grunnenhetene og 
HR- seksjonen.  

PRAKSIS*: 
Ansettelser i vikarstillinger 
skal kun benyttes i 
forbindelse med 
lovfestede permisjoner, 
sykdom og kortvarige 
akutte behov.* 
 

Fakultetet vil være svært restriktiv i 
forhold til andre typer permisjoner.* 

Fakultetsledelse 
Instituttledere  
HR-seksjonen 

Vikarbruk skal 
begrunnes, og 
godkjennes av 
fakultetsledelsen*. 
Vikariat skal normalt 
ikke ha varighet 
utover ett år. 
Ved langvarige 
vikarbehov knyttet til 
langvarige verv eller 
frikjøp vurderes fast 
ansettelse*. 
 

Delmål 6: 
Samsvar mellom fagenes 
undervisningsforpliktelser 
og faste stillinger. 
 

Alle fag ved institutt og sentre skal 
innen juni 2024 ha samsvar 
mellom sine oppgaver/ 
undervisningsforpliktelser og de 
faste ressursene ved fagene. 

Fakultetsledelse 
Instituttledere 
 

 

Delmål 7: 
Ved forskningsprosjekter: 
Fritak inntil 20 % av 
undervisnings-
forpliktelsene. Erstattes 
normalt av bistilling. 
 

Prosjektledere og andre faste 
ansatte som skal utføre 
forskningsoppgaver i prosjekter 
kan som hovedregel bare forlate 
inntil 20 % av undervisningsdelen 
av stillingen i forbindelse med 
prosjektdeltakelse og denne skal 
normalt erstattes av en bistilling. 

Fakultetsledelse 
Instituttledere 
Prosjektledere 
HR-seksjonen 
 

Kompensasjon er en 
sentral del av 
prosjektsøknaden og 
må avklares i 
forbindelse med 
søknadsarbeidet. 
Følges opp ved 
innvilget søknad. 

Delmål 8: 
Forskuttering av faste 
ansettelser. 
 

Ved kompensasjoner for 
prosjektdeltakelse og andre 
kompensasjoner vurderes 
forskuttering av faste ansettelser. 

Fakultetsledelse 
Instituttledere 
HR-seksjonen 

Mulighetene for fast 
ansettelse må 
vurderes også ved 
midlertidig 
finansiering. 

Delmål 9: 
Bistillinger – toårige 
åremål. 
 

Bistillinger skal som hovedregel 
være minst toårige åremål. 

Fakultetsledelse 
Instituttledere 
HR-seksjonen 

 

 
 
* Presisering og videreføring av etablerte tiltak 
 
 
 
 
 



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
HR-avdelingen 

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

HR-avdelingen 
Telefon 55582100 
post@uib.no 

Postadresse  
Postboks 7800 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Kalfarveien 31 
Bergen 

Saksbehandler 
Kari Elisabeth Lønøy 
55583282 
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Til fakultetene, Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet i Bergen 
  
  

 
 
Utarbeidelse av nye handlingsplaner for reduksjon av midlertidige 
ansettelser 
Universitetsstyret behandlet i møte 10.03.22 sak om midlertidige ansettelser ved UiB – 
Status og videre tiltak. 
 
Universitetsstyret fattet følgende vedtak:  

1. Universitetsstyret vedtar av fakultetene skal igangsette arbeidet med nye tiltaksplaner 
for fortsatt reduksjon i midlertidigheten i løpet av en 3 års periode.  

2. Universitetsstyret ber om at handlingsplanene fremlegges for universitetsdirektøren 
innen utgangen av juni 2022  

 
HR-avdelingen er bedt om å følge opp styrets vedtak. 
 
På denne bakgrunn ber vi om at fakultetene igangsetter arbeidet med å utarbeide 
handlingsplaner for redusert midlertidighet for en 3-års periode. 
 
Handlingsplanene sendes HR-avdelingen innen 24. juni 2022 (ephorte – sak 17/1722). 
 
Hvert fakultet bør se på sine tall slik de er presentert i styresaken, og i mer detalj i Database 
for statistikk om høyere utdanning (DBH). Fakultetene må spesielt se på stillingskategorier 
hvor man i dag ligger høyere enn målsettingen i arbeidslivet ellers (ca. 8 %). 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Britt-Karin Muri 
Underdirektør Kari Elisabeth Lønøy 
 seniorrådgiver 

Referanse Dato 

2017/1722-KEL 29.03.2022 
  

 

https://dbh.hkdir.no/tall-og-statistikk/statistikk-meny/tilsatte/statistikk-side/11.1?visningId=21&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=1&formel=329&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!st_kode&sti=&param=arstall=2021!8!2020!8!2019!8!2018!8!2017!9!dep_id=1
https://dbh.hkdir.no/tall-og-statistikk/statistikk-meny/tilsatte/statistikk-side/11.1?visningId=21&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=1&formel=329&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!st_kode&sti=&param=arstall=2021!8!2020!8!2019!8!2018!8!2017!9!dep_id=1
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Tiltaksplan for redusert bruk av midlertidige stillinger HF 

 
 
Dokumenter 
 Universitetsstyresak 38/17 Innstramming i adgangen til bruk av midlertidige ansettelser - 

tilpasninger til varslet lovendring 
 Universitetsstyresak 65/17 Tiltak for å redusere omfanget av midlertidige ansettelsesforhold - 

tilpasninger til varslet lovendring 
 Universitetsstyresak 111/17 Universitetsdirektøren sine stillings- og resultatmål 
 Lov om statens ansatte m.v. (statsansatteloven) 
 Forslag til tiltaksplan for redusert bruk av midlertidige stillinger 
 
 
Bakgrunn 
I oppsummeringen fra etatsstyringsmøte mellom Kunnskapsdepartementet og UiB er 
følgende klare føring gitt:  

 
«Allerede i 2013 ble UiB pålagt å utarbeide en egen handlingsplan for å få ned andelen 
midlertidige ansettelser. Likevel har andelen midlertidige i undervisnings- og 
forskerstillinger ligget nærmere 25 prosent i mange år. Departementet ser alvorlig på 
denne utviklingen og ber om en detaljert redegjørelse med analyse, konkrete mål og 
fakultetsvise tiltak i Årsrapport (2017–2018).»  

 
Dette er blant annet fulgt opp i følgende resultatkrav til universitetsdirektøren: 

 
«Redusere midlertidigheita for alle stillingstypar ved universitetet. Det skal etablerast 
konkrete mål for reduksjon for fakulteta og det skal lagast tiltaksplanar for kvart fakultet.» 

 
Universitetsstyret har behandlet en rekke saker om innstramming i bruken av midlertidighet, 
som ble fulgt opp av HR-avdelingen sentralt (HRA), bl.a. ved å be fakultetene utarbeide 
fakultetsvise tiltaksplaner for å redusere bruk av midlertidige stillinger med konkret mål om 
ytterligere reduksjon. Fakultetets tiltaksplan skal også inneholde måltall for å redusere 
midlertidigheten. 
 
 

Dato: 04.03.2018 
Arkivsaksnr: 2018/3065-SUO 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
18/18 
20.03.2018 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2017-038.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2017-065.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2017-065.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/111-17_universitetsdirektoren_sine_stillings-_og_resultatmal.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/111-17_universitetsdirektoren_sine_stillings-_og_resultatmal.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67?q=statsansatte
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HR-avdelingen skisserer 5 delmål, som skal inngå i handlingsplanen/tiltaksplan:  
  

1. Skape felles forståelse for målsetningen om reduksjon i bruk av midlertidige 
tilsettinger 

2. Fast tilsetting skal være hovedregel for tilsetting i forskerstillinger 
3. Fast tilsetting skal være hovedregel for tilsetting i tekniske stillinger  

(p.t. ingen tekniske stillinger ved HF) 
4. Alle administrative tilsettinger skal være faste 
5. Fakultetet skal ha gode verktøy som legger til rette for at målene om redusert 

midlertidighet kan nås  
 
 
Tiltaksplanen ble drøftet i IDU og dekanens utvidete lederforum. 
 
Beregningsgrunnlaget 
Alle vikariater og engasjementer i både vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger 
inngår i beregningsgrunnlaget for midlertidighet. Rekrutteringsstillingene stipendiat og 
postdoktor er hjemlet som åremålsstillinger og inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Basis for 
tallmateriale er DBH-tall per 1.oktober hvert år. Griegakademiet er trukket ut av tallmaterialet 
for perioden 2013-2016. 
 
Status ved Det humanistiske fakultet 
HF har i flere år jobbet systematisk for å gi sine ansatte gode, ryddige, og forutsigbare 
arbeidsforhold. Som ledd i dette arbeidet har fakultetet valgt å registrere timebaserte  
engasjementer som prosentstillinger i lønnssystemet, bl.a. for å samordne denne typen 
engasjementer ved ulike institutt og for å sikre rett innmelding til pensjonskassen i henhold til 
den samlede stillingsprosenten ved UiB. I motsetning til timelønn blir prosentstillinger, 
uavhengig av størrelsen, synlige i den årlige DBH-rapporteringen. Overgang til konsekvent 
føring av timebaserte stillinger som prosentstillinger bidrar til økt synlig midlertidighet. 
 
Det har vært en målsetting å redusere «uønsket» midlertidighet. Uønsket midlertidighet 
forstås her som midlertidige stillinger som ikke er vikariater for navngitte personer. Vikariater 
brukes for eksempel ved langtidsfravær, foreldrepermisjoner og andre lovfestede 
permisjoner. Uønsket midlertidighet er knyttet til tidsbegrensete oppgaver og/eller prosjekter 
både på grunnbevilgningsfinansiert og eksternfinansiert virksomhet.  
 
Fakultetets fokus på midlertidighet gjenspeiles i en positiv utvikling i midlertidighets-
statistikken, der fakultet har lykkes med å redusere midlertidigheten siden 2013. Fakultetet 
har nå lavest andel midlertidighet ved UiB både i prosent og årsverk. Likevel er det fremdeles 
en del utfordringer knyttet til ansettelser i midlertidige stillinger, og fakultetet ser muligheter 
for ytterligere forbedring på dette feltet.  
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Tabell 1 – Fakultetsvise DBH-tall per 1.10.2017 
 HF SV MN MOF JUR PSYK KMD 

Faste stillinger  263,3 191,5 440,2 495,9 78,0 156,2 78,7 
Midlertidige stillinger  
(ikke rekrutteringsstillinger, ikke instituttledere) 52,5 60,3 148,6 153,8 20,4 38,8 46,8 

Alle stillinger  
(uten rekrutteringsstillinger/instituttledere) 315,8 251,8 588,7 649,7 98,4 195,0 125,5 

Prosentandel midlertidige stillinger  
(av alle stillinger) 16,6 23,9 25,2 23,7 20,7 19,9 37,3 

 
 
Per 1.10.2017 hadde fakultetet 263,3 årsverk i faste stillinger og 141 midlertidige årsverk. Av 
de midlertidige er 93,6 årsverk åremålsstillinger, hvorav 86,9 er rekrutteringsstillinger, dvs. 
stipendiater og postdoktorer. Her skilles det ikke mellom eksternfinansierte og 
grunnbevilgningsfinansierte rekrutteringsstillinger. 6,7 årsverk er knyttet til andre 
åremålsstillinger som vitenskapelige assistenter, bistillinger og instituttledere som ikke har 
fast stilling. 
 
Behov knyttet til undervisning 
Brorparten av fakultetets midlertidighet knyttes til vikarbehov ved langvarig sykdom, 
foreldrepermisjoner og andre permisjoner. Det er også behov for ekstra 
undervisningsressurser knyttet til konjunkturelle svingninger i studenttilstrømming, særlig på 
Norskkursene og førstesemesterstudiene. I mange tilfeller utløses midlertidighet også av 
undervisningsbehov ved forskningsterminer og verv. For å møte undervisningsbehovet i slike 
situasjoner, særlig i små fagmiljøer, vurderer fakultetet fortløpende flere virkemidler, bl.a. økt 
bruk av vitenskapelige assistenter, som er åremålsstillinger og som hittil har vært brukt lite. 
Dette vil komme som et supplement til eksisterende undervisning.  
 
Der det ikke er mulig å kompensere for langvarig fravær innenfor fagmiljøenes tilgjengelige 
undervisningsressurser, vurderes det i dialog mellom fakultetet og instituttet å lyse ut 
vikariater i hele eller deler av stillingene. Tall for slike vikariater varierer i løpet av året, men 
per 1.1.2018 var 14 personer ansatt i navngitte vikariater som førsteamanuensis/førstelektor 
(8,36 årsverk) og 11 personer som universitetslektor (4,67 årsverk). 
 
Behov knyttet til forskning 
Etter en periode med minkende eksternfinansiert prosjektaktivitet har fakultetet lykkes med å 
øke den eksterne prosjektporteføljen. For å få løst alle forskningsoppgavene i prosjektene 
har en del prosjektledere bedt om å få engasjere og/eller lyse ut og ansette forskere i 
midlertidige stillinger av kortere varighet og omfang. Det er sannsynlig at behov for 
midlertidige engasjement i forbindelse med økt BOA-aktivitet vil øke.  
 
Per 1.10.2017 hadde fakultetet 1 fast forskerårsverk og 9,87 midlertidige forskerårsverk. Av 
disse er 1 årsverk blitt omgjort til fast stilling, og fire personer (4 årsverk) vil gå over til nye 
stillinger i løpet av våren 2018. 
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Tabell 2 – Oversikt over årsverk i ulike stillingskategorier (DBH-tall per 1.10. hvert år) 
Utvikling stillinger 2013 2014 2015 2016 2017 
Alle ansatte  
(fast, midlertidig, åremål) 451 455 442 413 405 
Alle ansatte  
(ekskludert åremål) 338 336 335 320 312 
Faste stillinger 
 268 270 274 268 263 
Åremålsstillinger  
(inkludert rekrutteringsstillinger) 113 119 108 93 93 
Alle midlertidige  
(inkl. vikariater og åremål)  183 185 169 145 141 
Prosentandel midlertidige  
(inkl. vikariater/åremål, av alle stillinger) 41 41 38 35 35 
Andre midlertidige  
(inkl. vikariater, ekskl. åremål) 70 65 60 51 48 
Prosentandel andre midlertidige av alle stillinger  
(ikke åremål) 21,7 19,4 17,9 15,9 15,4 
 
Handlingsplan 
Fakultetet har allerede etablert tiltak for å redusere midlertidighet og disse videreføres i 
handlingsplan for HF. Tiltakene er:  
 
Kontinuerlig fokus på all midlertidighet i forbindelse med fortløpende interne og eksterne 
rapporteringer (HRA og DBH). 
 
Kontinuerlig vurdering av sammenhengende fartstid ved tilsetting i midlertidig engasjement, 
og eventuelt tilbud om fast stilling etter vurdering av eventuelt fast behov. 
 
Noen fagområder er utsatt for store sesongvariasjoner, for eksempel førstesemesterstudier 
og Norskkursene. Dette kan i perioder utløse et betydelig midlertidighetsbehov. Det vurderes 
fortløpende om det er mulig å omgjøre hele eller deler av stillingen til fast stilling. 
 
Generelt har fakultetet en nøktern tilnærming til vikarbruk, og det gis normalt kun 
kompensasjon for undervisningsdelen.  

 
Ved tilsetting i stilling som postdoktor, vitenskapelig assistent og forsker vurderer fakultetet i 
dialog med enhetene rett valg av stillingskode med tanke på stillingens innretning og 
karakter, i lys av planlagt tidshorisont.  
 
Tilsetting i administrative stillinger er faste, med unntak av navngitte vikariater.  
 
Tilsetting i forskerstillinger ved planlagt tilsettingsperiode på minst to år er faste. 
 
 
Gjennomføring av handlingsplanen fordrer et tett og godt samarbeid mellom instituttnivået og 
fakultetsnivået med et felles ansvar for å følge opp og redusere midlertidigheten ved HF.  
Dette ønsker vi igjen skal forbedre ansattes forutsigbarhet i arbeidsforholdet og styrke den 
faglige kvaliteten ved virksomheten. 
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Måltall for midlertidighet 
Fakultetet har blitt bedt om å fastsette måltall for midlertidighet (ekskludert åremålsstillinger).  
 
Tabell 3 – Måltall for midlertidighet 

Måltall 2017 2018 2019 2020 2021 

Faste stillinger (2017-nivå fremskrevet) 263 271  285  287  290  
Andre midlertidige stillinger (ekskludert 
åremålsstillinger) 48 50 49 48 47 
Prosentandel midlertidige stillinger  
(av alle stillinger) 15,4 15,6 14,7 14,3 13,9 
 
Tabell 3 viser en prognose for utvikling i faste årsverk i lys av pågående og vedtatte 
utlysninger (15 årsverk), økt BOA-aktivitet og store nasjonale prosjekter knyttet til 
Språksamlingene og Norsk Ordbok.    
 
Fakultetsledelsens vurdering 
Forslaget til handlingsplan har vært drøftet i fakultetets informasjons- og drøftingsutvalg, og i 
fakultetets utvidete lederforum. Ytterligere reduksjon av midlertidighet kan bli en utfordring i 
forhold til opprettholdelse av konjunkturutsatte aktiviteter uten å ta for store økonomiske 
risikoer. Samtidig erkjenner fakultetsledelsen og instituttledergruppen at de foreslåtte 
tiltakene er nødvendige. Handlingsplanen har som mål at HF-fakultetet bruker midlertidighet i 
henhold til gjeldende lover og i tråd med nasjonale politiske føringer. 
  
De fremsatte måltallene for redusert bruk av midlertidige stillinger gjenspeiler fakultetets 
målrettede innsats mot uønsket midlertidighet, og fortløpende vurdering av vikarbehov.  
 
Med utgangspunkt i forholdsvis lave midlertidighetstall og eksisterende småfagsproblematikk 
oppleves forventning om ytterligere reduksjon av midlertidige årsverk som utfordrende, men 
en moderat, relativ reduksjon av midlertidige årsverk vurderes likevel som mulig. 
 
I lys av fakultetets innsats rettet mot økt BOA-aktivitet med flere fast ansatte forskere samt 
tiltredelse i de utlyste faste stillingene vil prosentandelen midlertidige stillinger kunne 
reduseres noe. 
 
Generelt argumenterer fakultetet for at alle typer åremålsstillinger, dvs. også bistillinger, 
instituttledere og vitenskapelige assistenter, bør tas ut av grunnlaget for 
midlertidighetsstatistikken på lik linje med rekrutteringsstillingene. Det forutsettes at 
tilsettinger i disse stillingskategoriene skjer etter en grundig vurdering av den aktuelle 
stillingens innretning, og således er i tråd med gjeldende lovverk som åpner for en betydelig 
grad av midlertidighet. Dette gjelder også for vikariater. Slik vil en sikre fokus på den delen 
av midlertidigheten som er «uønsket». 
 
Det bør legges opp til at fakultetsstyret foretar en årlig vurdering av måltallene, fortrinnsvis i 
forbindelse med DBH-rapporteringen.  
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Forslag til vedtak: 
 

1. Fakultetsstyret vedtar Handlingsplan for redusert bruk av midlertidige stillinger.  
 

2. Fakultetsstyret vedtar følgende mål for reduksjon av midlertidige stillinger: 
 

Måltall 2017 2018 2019 2020 2021 

Faste stillinger (2017-nivå fremskrevet) 263 271  285  287  290  
Andre midlertidige stillinger (ekskludert 
åremålsstillinger) 48 50 49 48 47 
Prosentandel midlertidige stillinger  
(av alle stillinger) 15,4 15,6 14,7 14,3 13,9 
 

3. Fakultetsstyret får forelagt status i månedsskiftet november/desember og 
vurderer/reviderer måltallene. 

 
 
 
 
   

 
Jørgen Magnus Sejersted  
                 Dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 



 
 
Tiltaksplan for redusert bruk av midlertidighet ved det humanistiske fakultet 
 
Hovedmål: Redusere bruk av midlertidige stillinger ved HF-fakultetet.  
 
Måltall 2017 2018 2019 2020 2021 

Faste stillinger (2017-nivå fremskrevet) 263 271  285  287  290  

Andre midlertidige stillinger (ekskludert åremålsstillinger) 48 50 49 48 47 
Prosentandel midlertidige stillinger  
(av alle stillinger) 15,4 15,6 14,7 14,3 13,9 

 
 

 
Delmål Tiltak for å oppnå dette Ansvarlig Oppfølging 
DELMÅL 1:  
Skape felles forståelse for 
målsetningen om 
reduksjon i bruk av 
midlertidige tilsettinger 

Informasjon og opplæring til*: 
- Fakultetsstyret 
- Fakultetsledelse 
- Instituttledelse 
- Forskningskoordinatorer 
- Undervisningskoordinatorer 
- Prosjektledere 
- Administrasjon 
 

Fakultetsledelse 
Instituttledere 
Administrasjonssjefer 
Seksjonssjefer 
HR-seksjonen 

Alle ønsker om 
ansettelse i midl 
stillinger skal 
begrunnes med 
behov og lovhjemmel 
 

DELMÅL 2:  
Fast ansettelse skal være 
hovedregel for ansettelse i 
forskerstillinger* 

Forskerstillinger knyttet til eksternt 
finansiert virksomhet skal som 
hovedregel være fast dersom 
varigheten er mer enn to år*.  
 
Ved gjentatte engasjement i 
stillinger av kortere varighet bør 
fast ansettelse vurderes*.  
 
Alle stillingsutlysninger 
gjennomgås før annonsering*. 

Fakultetsledelse 
Instituttledere 
Prosjektledere 
HR-seksjonen 

Forskerne bør 
rekrutteres med 
tanke på 
anvendbarhet over 
flere typer prosjekt 
 
Alle forskerne vil få 
et medansvar i å 
skaffe nye eksterne 
prosjektmidler. 

DELMÅL 3:  
Fast ansettelse skal være 
hovedregel for ansettelse i  
tekniske stillinger  

Fakultetet har for tiden ingen 
tekniske stillinger. 
Ved behov følges tiltak for 
administrative stillinger. 

Fakultetsdirektør 
Administrasjonssjefer 
HR-seksjonen 

 

DELMÅL 4:  
Fast ansettelse skal være 
hovedregel for ansettelse i  
administrative stillinger*  

Jevnlig gjennomgang av 
ressursbehov og kompetanse med 
tanke på kommende 
prosjekter/utlysninger.  
Begrunne behov for utlysning ved 
ledighet/avgang i stilling*. 
Oversende begrunnelse til HR-
avdelingen for godkjenning*. 
 

Fakultetsdirektør 
Administrasjonssjefer 
Seksjonssjefer 
HR-seksjonen 

Utarbeide rutiner og 
retningslinjer for 
vurdering av 
bemanningsbehov 

  



Delmål Tiltak for å oppnå dette Ansvarlig Oppfølging 
DELMÅL 5:  
Fakultetet skal ha gode 
verktøy som legger til rette 
for at målene om redusert 
midlertidighet kan nås. 

Det må utarbeides gode verktøy: 
- Ressursstyringsverktøy med 

tilhørende bemanningsplan 
- Bruke rapporteringsverktøyene 

i Tableau 
- Gode maler for 

utlysningstekster. 
- Forbedret personaloppfølging 

gjennom bruk av prøvetid, 
medarbeidersamtaler og 
karriereplaner. 

- Oppfølging ved behov for 
nedbemanning og oppsigelser. 

Fakultetsledelse 
Økonomiseksjonen 
HR-seksjonen 
HR-avdelingen 
(HRA) 

Utarbeide gode 
verktøy, maler og 
rutiner for 
oppfølging. 
Faste møter mellom 
ledelsen ved 
grunnenhetene og 
HR- seksjonen  

PRAKSIS*: 
Ansettelser i vikarstillinger 
skal kun benyttes i 
forbindelse med 
lovfestede permisjoner, 
sykdom og kortvarige 
akutte behov* 
 

Fakultetet vil være svært restriktiv i 
forhold til andre typer permisjoner.* 

Fakultetsledelse 
Instituttledere  
HR-seksjonen 

Vikarbruk skal 
begrunnes, og 
godkjennes av 
fakultetsledelsen*. 
Vikariat skal normalt 
ikke ha varighet 
utover ett år. 
Ved langvarige 
vikarbehov knyttet til 
langvarige verv eller 
frikjøp vurderes fast 
ansettelse*. 
 

 
 
* Presisering og videreføring av etablerte tiltak 
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Gjennomgang av midlertidighet ved Det humanistiske fakultet 2018-2020  

 
Dokumenter 

1. Tiltaksplan for redusert bruk av midlertidige stillinger 
 
Bakgrunn 
Fakultetsstyret vedtok i møte 20.03.2018 en tiltaksplan for redusert bruk av midlertidige 
stillinger (vedlegg 1). Bakgrunnen for en slik plan var Kunnskapsdepartementets krav til 
universitetet om å gjennomføre tiltak for å redusere bruken av midlertidige tilsettinger. 
Departementet satte krav til UiB som helhet, som for de andre institusjonene i sektoren, og 
det ble også fra departementet satt krav om fakultetsvise tiltak. 
 
UiB fulgte opp påleggene fra departementet, og universitetsstyret har behandlet flere saker 
om innstramming i bruk av midlertidig tilsetting, blant disse krav om at forskerstillinger på mer 
enn to års varighet skal være faste. HR avdelingen ved UiB ba fakultetene om å utarbeide 
tiltaksplaner i 2018 som skulle inneholde måltall for reduksjon av midlertidighet og som skulle 
ha disse delmålene: 
 

1. Skape felles forståelse for målsetningen om reduksjon i bruk av midlertidige 
tilsettinger  

2. Fast tilsetting skal være hovedregel for tilsetting i forskerstillinger  
3. Fast tilsetting skal være hovedregel for tilsetting i tekniske stillinger  
4. Alle administrative tilsettinger skal være faste  
5. Fakultetet skal ha gode verktøy som legger til rette for at målene om redusert 

midlertidighet kan nås  
 
Planen som ble vedtatt i mars 2018 inneholder både måltall og har de nevne delmålene, med 
konkretisering, ansvar og oppfølging. Planen ble godkjent ved UiB sentralt uten merknader. 
 
Den form for midlertidighet som tiltaksplanen prøver å redusere, er den uønskede 
midlertidigheten. Hovedsakelig gjelder dette faglige stillinger, og spesielt midlertidige 
forskerstillinger og langvarige undervisningsengasjementer, uten forutgående utlysning. Det 
er forholdsvis lav midlertidighet i administrative stillinger. 
 
Ved universitetene har man mange midlertidige stillinger som både er ønsket og naturlig. Vi 
har utdanningsstilling som stipendiat og andre åremålsstillinger som enhetsleder, postdoktor 
og vitenskapelig assistent. Bistillinger er også en akseptert form for midlertidighet som 
Universitets- og høgskoleloven åpner for. Det er også anledning til å lyse ut midlertidige 
stillinger når det er behov for dette. Sammen med tilsettinger uten utlysning (i inntil 6. mnd), 
utgjør dette verktøykassen for stillinger som arbeidsgiver rår over. Midlertidige tilsettinger 
uten utlysning er imidlertid et virkemiddel som kun bør brukes i de tilfellene hvor det oppstår 
et behov som man ikke har kunnet planlegge for, f.eks. sykefravær. 

Dato: 09.03.2021 
Arkivsaksnr: 2018/3065-ARVE 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
26/21 
23.03.2021 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 
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Oppfølging av tiltaksplanen 
Tiltaksplanen har blitt fulgt opp aktivt. Midlertidige tilsettinger og tiltak for å redusere denne er 
sentrale i dialogen mellom fakultetet og instituttene.  
 
I fortsettelsen foretas det en gjennomgang av de ulike delmålene og deretter en 
gjennomgang av utviklingen som har vært i 2018, 2019 og 2020, sett opp mot de måltallene 
som ble vedtatt i mars 2018. 
 

1. Skape felles forståelse for målsetningen om reduksjon i bruk av midlertidige 
tilsettinger 

 
Arbeidet med å skape forståelse for en slik målsetning er grunnleggende for å kunne oppnå 
resultater i form av reduksjon i midlertidighet. Dette arbeidet startet ikke med tiltaksplanen, 
men har vært et kontinuerlig arbeid ved fakultet over tid, med gode resultater. 
 
Redusert bruk av midlertidighet er et aktivt tema på alle nivå, både i fakultets ledergruppe, i 
dialog med ledelsen ved enhetene, i møter med fagkoordinatorer/ 
undervisningskoordinatorer og prosjektledere. 
 
På tross av arbeidet med å skape forståelse for redusert midlertidighet, vil man bare i 
begrenset grad lykkes med å få redusert midlertidigheten i stort monn dersom årsaken til en 
vesentlig del av midlertidigheten ikke tas bort. Den undervisningsmengde som et fag har bør 
hovedsakelig løses gjennom fagets faste bemanning. Hvis undervisningsmengden overstiger 
bemanningen vedtatt i faglig bemanningsplan, må differansen det enkelte semester dekkes 
gjennom midlertidighet. Mange av fagene ved fakultetet opplever å være i denne 
situasjonen. I en del tilfeller kan situasjonen avhjelpes ved pliktarbeid i stipendiat- og, 
postdoktorstillinger, vitenskapelige assistenter, samt bistillinger. Når de faste ressursene 
oppleves å ikke strekke til, blir løsningen ofte gjentakende midlertidige tilsettinger uten 
utlysning. Dette er ikke en ønsket form for midlertidighet. En differanse mellom fagenes 
aktuelle undervisningsmengde og de faste ressursene kan løses ved å øke den faste staben, 
dette krever nye tilgjengelige ressurser eller omfordeling av eksisterende, eller ved justering 
av studieprogrammer og undervisningsplaner.  
 
Det er den gjeldende faglig bemanningsplan som, i stor grad på bakgrunn av 
resultatindikatorer, bestemmer faste stillinger i et fag, men den faktiske ressurssituasjonen 
kan påvirkes også av andre faktorer som frikjøp etc. 
 

2. Fast tilsetting skal være hovedregel for tilsetting i forskerstillinger 
UiB og fakultetet har fast tilsetting som hovedregel i de tilfeller hvor finansieringen dekker 
minst 2 års tilsetting, noe som er det mest vanlige. Finansieringsperioder kortere enn to år er 
uvanlig i forskningsprosjekter. Prosjektsøkere får veiledning om retningslinjer og policy både i 
søknadsprosessen og ved oppstart og gjennomføring av forskningsprosjekter. 
 

3. Fast tilsetting skal være hovedregel for tilsetting i tekniske stillinger 
Ved HF har vi bare én person i teknisk stilling, og den personen er fast ansatt i en 
deltidsstilling. Tekniske tilsettinger er mest aktuelt knyttet til prosjekter som trenger spesiell 
datakompetanse. Hovedregelen er at behovet løses ved fast tilsetting. 
 

4. Alle administrative tilsettinger skal være faste  
HF har i svært liten grad midlertidighet i administrative stillinger. I de tilfeller det benyttes 
midlertidighet ved administrative tilsettinger, er dette vikariater begrunnet med sykefravær 
eller permisjon.  
 
 

5. Fakultetet skal ha gode verktøy som legger til rette for at målene om redusert 
midlertidighet kan nås  
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Fakultetet har en veletablert bemanningsplan for faglige stillinger og god oversikt over de 
administrative stillingene. Nye administrative systemer gir noen utfordringer når det gjelder å 
ha god oversikt på sluttdatoer for midlertidige stillinger og finansiering for den enkelte stilling. 
Denne situasjonen vil ventelig bli bedre i løpet av kort tid.  
 
Utbetalingsformer 
Det humanistiske fakultet har en praksis med å i liten grad bruke timelønnsavtaler, men i 
stedet bruke månedslønn som utbetalingsform. Her er det store forskjeller mellom 
fakultetene. Noen fakulteter bruker i langt større grad timelønn som utbetalingsform. Det har 
ved UiB langt på vei vært en norm at grensen mellom timelønnsavtaler og 
månedslønnsavtaler går ved 20 % stillingsstørrelse. Ved HF har vi i stor grad praktisert en 10 
% grense over mange år. Det siste året har vi justert denne grensen nedover, og vi bruker nå 
månedslønn helt ned mot 5-6 % stillingsstørrelse. UiB gjennomførte i 2020 en revisjon av 
bruken av timelønnsavtaler hvor UiBs praksis ble undersøkt av et eksternt konsulentselskap 
(PwC (ePhorte sak 20/1037, behandlet i universitetsstyret mars 2021)). Konklusjonene var at 
UiB i mange tilfeller bruker timelønn feil, timelønn brukes i for stort omfang, og det tas ikke 
hensyn til at timelønn kun er en utbetalingsform og ikke en egen hjemmel for midlertidighet. 
HF ble ikke revidert fordi vi hadde så lav bruk av timelønn at vi skilte oss klart ut fra de andre 
fakultetene. 
 
Etter revisjonen har HR avdelingen presisert at månedslønn skal brukes i de tilfeller 
tilsettingen ikke er svært kortvarig eller at arbeidet er så variabelt at månedslønn ikke er en 
hensiktsmessig måte å utbetale lønn. HF har lenge fulgt denne normen. 
 
Bruk av timelønn synes ikke i DBH statistikken. Når HF i større grad enn andre fakulteter har 
brukt månedslønn, så vil dette bety at vi har en noe høyere andel av midlertidighet i 
statistikken enn de fakultetene som i større grad har brukt timelønn. Dette vil etter hvert 
jevne seg ut når fakultetene i større grad følger samme praksis.  
 
Tabellen under viser utviklingen av midlertidighet, ekskl. åremål, ved hvert fakultet. 
 

2017 2018 2019 2020 Fakultet 
Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk 

Det humanistiske fakultet 48,01 48,06 42,62 48,94 
Det juridiske fakultet 5,24 9 4,3 3,2 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 126,86 96,94 89,06 79,87 
Det medisinske fakultet 110,55 70,65 56 55,7 
Det psykologiske fakultet 28,5 23,85 22,45 23,3 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 27,68 34,97 19,86 28,25 
Fakultet for kunst, musikk og design 20,33 16,56 15,25 13,25 
 
Utvikling i midlertidighet fra 2017 til og med 2020 ved Det humanistiske fakultet 
I fortsettelsen vil vi se på hvordan tall for midlertidig tilsetting har utviklet seg etter 2017 ved 
HF. Tallmaterialet baserer seg på tall innrapportert til DBH (Database for statistikk om høgre 
utdanning - DBH (uib.no)). 
 
I tallene som gjengis skiller vi mellom midlertidighet med og uten åremål. I åremålene finner 
vi instituttlederne og rekrutteringsstillingene (stipendiat, postdoktor og vitenskapelig 
assistent). De fleste instituttledere er faste ansatte, men stillingskoden instituttleder er 
åremål. Instituttlederne teller derfor med som åremål. Når det i tabellene er beregnet relativ 
andel midlertidighet, er denne utregningen basert på tall uten åremål, både over og under 
brøkstreken. 
 
 

https://dbh.nsd.uib.no/index.action
https://dbh.nsd.uib.no/index.action
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Vedtatt tiltaksplan 
Tabellen under viser de måltall som ble vedtatt i mars 2018 med da fremskrevne tall for faste 
stillinger og midlertidige stillinger. I tallene for midlertidige stillinger er åremål ikke med. 
Deretter vises en tabell med de reelle tallene for hvert år. 
 
Måltall fra vedtatt tiltaksplan 
Måltall 2017 2018 2019 2020 2021 

Faste stillinger (2017-nivå fremskrevet) 263 271 285 287 290 

Andre midlertidige stillinger (ekskludert 
åremålsstillinger) 

48 50 49 48 47 

Prosentandel midlertidige stillinger  
(av alle stillinger, eks. åremål) 

15,4 15,6 14,7 14,3 13,9 

 
 
Reelle tall 2017 2018 2019 2020 

Alle stillinger 405 429 454 468 

Faste stillinger  263 275 283 295 

Alle stillinger (ekskludert åremålsstillinger) 304 323 325 344 

Andre midlertidige stillinger (ekskludert 
åremålsstillinger, avrundet) 

48 48 43 49 

Prosentandel midlertidige stillinger  
(av alle stillinger, eks. åremål) 

15,7 14,8 13,2 14,2 

 
Vi ser at antall faste stillinger har øket mer enn prognosene for 2018 og 2020, noe mindre for 
2019. Det var i 2016/2017 lyst ut en del faste stillinger hvor den som ble ansatt tiltrådte i 
løpet av 2018. Fast ansatte i stillingsgruppen forsker 1109 har økt fra 1 i 2017 til 10,5 i 2020. 
Dette er med på å forklare en betydelig del av økningen i faste stillinger. 
 
Antall midlertidige stillinger er stort sett stabilt i perioden, men tallet er betydelig lavere i 2019 
enn de øvrige årene. Forskjellen mellom 2019 og 2020 ligger på flere stillingskoder, men 
hovedsakelig midlertidige forskere (både forskere med og uten doktorgrad) og 
førsteamanuensis. Det at fakultetet bruker månedslønn i enda lavere stillingsstørrelser enn 
tidligere år, bidrar nok noe til økningen mellom 2019 og 2020. HF oppfyller i stor grad 
måltallene, men antall midlertidig tilsatte er stabilt. Det er imidlertid positivt at det ikke er 
midlertidig tilsatte utenfor åremål som utgjør veksten i antall ansatte. 
 
Vi tar også med en tabell som viser utviklingen i midlertidighet mellom administrative 
stillinger og faglige stillinger: 
 

2017 2018 2019 2020 Stillingsgruppe 
Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk 

Administrative stillinger 6.71 5.81 7.37 6.5 
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 41.3 42.26 35.25 42.44 
Sum 48.01 48.06 42.62 48.94 

  
Vi ser av tabellen at antall midlertidige årsverk både i faglige og administrative stillinger er 
stabilt i perioden, bortsett fra året 2019 for faglige stillinger. 
 
Det er usikkert hvordan pandemien har påvirket tallene for 2020. En del forskningsaktivitet 
har ikke blitt gjennomført som planlagt og dette kan ha redusert antall midlertidige stillinger 
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og spesielt vikariater. Samtidig har man satt ekstra ressurser inn i undervisningen, noe som 
kan være med å forklare en økning i forhold til 2019. En betydelig del av de midlertidige 
ressursene som er satt inn i undervisningen, er i form av vitenskapelige assistenter, men 
disse tilhører åremålene og viser ikke i antall midlertidige stillinger. 
 
Enhetsvis oversikt 
I tabellen under vises midlertidighet i årsverk, uten åremål, for hver enkelt enhet ved HF. 
 

2017 2018 2019 2020 Enhetsnavn 
Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk 

Fakultetssekretariat/felles avdeling - HF 2,2 2,1 2 2,1 
Institutt for arkeologi, historie, kultur og 
religionsvitenskap 

6,87 4,7 6,24 5,95 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium 10,23 13,1 14,25 13,01 

Institutt for fremmedspråk 9,89 10,59 7,69 10,78 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske 
studium 

16,23 13,47 9,94 12,31 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning  1 0,5 0,8 
Senter for vitskapsteori 2,6 3,1 2 3,99 
Sum 48,01 48,06 42,62 48,94 
 
Tabellen viser at det er variasjoner mellom enhetene og at bruken av midlertidighet ikke i alle 
tilfeller reflekterer enhetens størrelse. AHKR har f.eks. en mulighet for å frikjøpe ansatte fra 
Universitetsmuseet, og på den måten slippe å selv tilsette midlertidig. De andre enhetene har 
ikke tilsvarende mulighet. 
 
Oppsummering 
Gjennomgangen viser at det ved HF er relativ god kontroll over bruken av midlertidige 
tilsettinger, og vi har riktig bruk av utbetalingsform. Dersom bruken av midlertidighet skal 
ytterligere ned, vil dette trolig bety at man må se nærmere på organisering og 
undervisningsmengde i forhold til antall faste stillinger i en del fag. 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret tar gjennomgangen av midlertidige tilsettinger til etterretning. 

 
   

 
Jørgen Magnus Sejersted  
                 dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 
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Universitetstyrets vedtak mars 2022

• Fakultetene skal utarbeide nye handlingsplaner innen 30. juni

• Styret gir ingen konkrete føringer for handlingsplanene

• Ingen spesifikke måltall, men statsrådens krav om ned til 8 %

15.06.2022
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Midlertidige ansettelser ved UiB - policy
• Ikke utnytte mulighetene for unntak
• Langsiktig planlegging både av de ressursmessige og personalmessige 

forholdene
• Den eksternt finansierte porteføljen må forvaltes som en helhetlig og 

varig aktivitet i fagmiljøene 
– fast ansettelse med unntak for oppdrag av klart kortvarig karakter 
eller for en kortvarig periode og der det ikke er utsikter til forlengelse

• Forskerstillinger med mer enn to år skal være faste
• Administrative stillinger skal være faste
• Tekniske stillinger skal være faste med unntak for kortvarig behov for 

særskilt kompetanse 



Tiltaksplan for redusert bruk av midlertidighet
• Universitetsstyresakene 38/17, 65/17 og 111/17 og nå 24/22

• Fakultetet vedtok sin tiltaksplan i styresak 18/18
– Fulgt opp med styresak 26/21 innkalling_20.04.21.pdf (uib.no)

• Et sentralt punkt i oppfølgingen av fakultetets plan er bakgrunn 
for bruk av midlertidighet – ressurssituasjonen ved fagene.

15.06.2022
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https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_20.04.21.pdf


Når kan vi bruke midlertidighet
• Åremål med hjemmel I UHL § 6-4

– Stipendiater, postdoktor, vit.ass og instituttledere

• Vikar med hjemmel i statsansatteloven § 9 (1) b

• Midlertidig karakter i statsansatteloven § 9 (1) a

• Ved uforutsett behov, inntil 6 mnd. i statsansatteloven § 9 (1) e 

15.06.2022

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 5



15.06.2022

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 6

Delmål for tiltaksplanen 2018-2021
1. Skape felles forståelse for målsetningen om reduksjon i bruk av 

midlertidige tilsettinger 
2. Fast tilsetting skal være hovedregel for tilsetting i forskerstillinger
3. Fast tilsetting skal være hovedregel for tilsetting i tekniske stillinger
4. Alle administrative tilsettinger skal være faste 
5. Fakultetet skal ha gode verktøy som legger til rette for at målene om 

redusert midlertidighet kan nås



Tiltaksplan ved HF 2022 – 2024(5)
• Videreføre tiltakene fra forrige plan?

• Trolig ingen endring for forskerkodene

• Fokus på lektorgruppen ved HF

– UiBs midlertidighet i denne gruppen ligger ved HF

• Skal HF ha et mål om 8 % midlertidighet?

15.06.2022
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Reelle tall for fakultetet 2017-2021

Reelle tall 2017 2018 2019 2020 2021

Alle stillinger 405 429 454 468 455

Faste stillinger 263 275 283 295 290

Alle stillinger (ekskludert åremålsstillinger) 304 323 325 344 336

Andre midlertidige stillinger (ekskludert 

åremålsstillinger, avrundet)

48 48 43 49 46

Prosentandel midlertidige stillinger 

(av alle stillinger, eks. åremål)

15,7 14,8 13,2 14,2 13,7
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Oversikt midlertidighet pr. avd. u/åremål
Avdelingsnavn

2017 2018 2019 2020 2021

Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk

Arkeologi, historie, kultur- og religion 6,87 4,7 6,24 5,95 4,2

Fakultetssekretariat/felles avdeling - HF 2,2 2,1 2 2,1 2,95

Filosofi og førstesemesterstudier 10,23 13,1 14,25 13,01 9,48

Institutt for fremmedspråk 9,89 10,59 7,69 10,78 13,59

Lingvistiske, litterære, estetiske stud. 16,23 13,47 9,94 12,31 11,92

Senter for kvinne- og kjønnsforskning   1 0,5 0,8 1

Senter for vitenskapsteori (SVT) 2,6 3,1 2 3,99 2,96

Sum 48,01 48,06 42,62 48,94 46,1



Lønnskostnader midlertidighet
• 46 årsverk pr 1. oktober 2021

• Gjennomsnitlig lønnskostnad ca 550 000,-

• Inklusive feriepenger og pensjon utgjør dette ca. 36 mill.

15.06.2022
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Data pr 1. oktober 2021 (DBH)
• Midlertidighet ved HF utgjør 46 årsverk, uten åremål
• Ca 16 årsverk er vikarer
• Ca 30 årsverk er annen midlertidighet

– Ca 20 årsverk av disse er i lektorgruppen
• Ca 8 årsverk FoF, ca 7,3 årsverk IF,  

• Adm. stillinger utgjør 4,8 årsverk og 4 av disse er vikar, 0,8 
knyttet til mentorprogrammet

15.06.2022
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Når skal vi bruke midlertidighet
• Bruke midlertidig tilsetting som vikar ved reelle behov som ikke kan 

avhjelpes på annen måte

• I de tilfeller det faktisk finnes hjemmel

• Ikke bruke midlertidig tilsetting for å bøte på at fagenes 
undervisningsplaner og veiledning krever flere ressurser enn fagene 
har

• Det er ikke tilstrekkelig at man har penger til midlertidig ansettelse, det 
reelle behovet må også være tilstede

15.06.2022
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Mulige tiltak

• Månedslønn/timelønn, bruk av timelønn vises ikke i statistikk

• Strengere praksis, større fokus på hjemmel og behov

• Unngå bruk av bistilling kortere enn 2 år

• Undervisningsportefølje og planlegging av undervisning ved fravær

15.06.2022
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Verktøy som har betydning for midlertidighet

• Policy for bruk av kompensasjonsmidler (frikjøp) ved 

forskningsprosjekter

• Faglig bemanningsplan

• Rekrutteringstrategi

• Gjennomgang av undervisning

15.06.2022
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 Unntatt offentlighet iht. offl. § 25, 1. ledd  

 Arkivsaksnr.: Dokumentdato: 
 2022/5315 02.06.2022 
   
   
Styre: Styresak: Møtedato: 
Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 31/22 21.06.2022 

 

 Søknad om opprykk til professor - Oppnevning av sakkyndig komite 

 
 
Dokument i saken: 

1. Forslag til komité fra Institutt for fremmedspråk  
 
Bakgrunn 
Det humanistiske fakultet har innen søknadsfristen 15.09.2021 mottatt søknad om opprykk til 
professor fra førsteamanuensis Birger Solheim innenfor fagområdet tysk litteratur. 
 
Institutt for fremmedspråk har sendt følgende forslag til vurderingskomité: 
 

 Professor Elin-Sofie Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold 
 Professor Christian Janns, Universitetet i Oslo  
 Professor Irina Hron, Universitetet i Gøteborg  

  
Professor Elin-Sofie Nesje Vestli er foreslått som komiteleder. Det er mottatt skjema for 
vurdering av inhabilitet fra de foreslåtte komitemedlemmene. I disse har det ikke 
fremkommet opplysninger om mulig inhabilitet. 
 
Forslag til vedtak: 
I samsvar med forslag fra Institutt for fremmedspråk oppnevner Det humanistiske fakultet 
følgende komitemedlemmer for å vurdere søker Birger Solheim for opprykk til professor 
innenfor fagområdet tysk litteratur: 
 

 Professor Elin-Sofie Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold 
 Professor Christian Janns, Universitetet i Oslo  
 Professor Irina Hron, Universitetet i Gøteborg  

 
Professor Elin-Sofie Nesje Vestli oppnevnes som leder for komiteen. 

 
 
 

 
   

 
Camilla Brautaset  
dekan Kim Ove Hommen 
 fakultetsdirektør 



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for fremmedspråk 

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

Institutt for fremmedspråk 
Telefon 55589380 
post.hf@uib.no 

Postadresse  
Postboks 7805 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Sydnesplassen 7, 5007 
Bergen 
Bergen 

Saksbehandler 
Christine Bresil 
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Det humanistiske fakultet 
 
  

 
Forslag til komité for å bedømme professorkompetanse 
 
Viser til Birger Solheims søknad om opprykk til professor etter kompetanse.  
 
Institutt for fremmedspråk har oppnevnt følgende sakkyndige komité for bedømming av 
Solheims kompetanse:  
 
Komitéleiar 
Professor Elin-Sofie Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold, elin.s.vestli@hiof.no 
Komitémedlemmar 
Professor Christian Janns, Universitetet i Oslo, christian.janss@ilos.uio.no 
Professor Irina Hron, Universitetet i Gøteborg, irina.hron@lir.gu.se 
 
Habilitetserklæringer er vedlagt 
 
Vennlig hilsen 
 
Martin Paulsen 
Instituttleder Christine Bresil 
 seniorkonsulent 
 
 
 

Referanse Dato 

2022/5315-CHRBR 24.05.2022 
  

Unntatt offentlighet iht. offl. § 25, 1. ledd 
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