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Oppnevning av fagråd for Det norske institutt i Athen, NIA 
 
Det norske institutt i Athen (NIA) har endret mandat og rammer, og UiB ønsker å etablere et 
fagråd bestående av vitenskapelige ansatte ved UiB og UiO. Rådet foreslås med 5 
medlemmer og ledes av prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet, UiB.  
 
NIA er akkreditert av greske myndigheter som «Foreign Archaeological School» for den 
norske universitets- og høgskolesektoren. NIA er en egen juridisk enhet i Hellas, og deres 
«statutes», «legal representative» mm er offisielt godkjent av greske myndigheter gjennom 
en lengre prosess. Det er egen lovregulering for alle «foreign schools» i Hellas, og dette 
inkluderer både søknader om utgravninger, lagring av arkeologiske funn, publisering, 
formidling, skatteregler, mm. Dette er et legalt rammeverk som både NIAs administrasjon og 
UiB som eier av NIA, forholder seg til. NIA er en selvstendig enhet i Athen og er selv 
ansvarlig for alle aktiviteter lokalt knyttet til instituttet og tilrettelegging av infrastrukturstøtte 
(beskrevet i «Statutes»).  NIA har to administrative ressurser som er lokalisert i Athen og 
ansatt ved NIA/UiB. 
 
Økonomiavdelingen har fungert som «UiB - sekretariat» for NIA de to siste årene. NIA var 
tidligere direkte underlagt Universitetsdirektøren. Erfaringene etter omlegging ved NIA, 
inklusive avslutning av eget styre og stillingen som faglig direktør, har vist at det ved enkelte 
anledninger er ønskelig for både Økonomiavdeling og NIAs nye administrative leder i Athen 
å kunne be om faglige råd/ vurderinger eller få faglige input ved behandling av årsplaner, nye 
prosjekter, søknader etc.  
 
Det legges opp til at fagrådet som hovedregel avholder ett til to møter årlig. Den formelle 
strukturen for NIA tilsier at mandatet for et fagråd må avspeile den rådgivende rollen:  
 

- Rådets drøftinger er kun rådgivende. 
- Etter forespørsel fra NIA vil Rådet kunne gi faglige innspill om faglig aktivitet ved NIA, 

årsplaner og innspill til nye faglige aktiviteter ved instituttet. 
- Etter forespørsel fra NIA vil Rådet kunne gi innspill til prioriteringer av arkeologiske 

gravesøknader til greske myndigheter og ved søknader om publiseringsstøtte. 
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UiB er i dag eneeier av instituttet, men UiO har på rektoratmøtet 15. januar 2019 forpliktet 
seg til å bidra videre med årlig brukeravgift.  De fire grunnleggeruniversitetene av NIA (UiO, 
UiB, NTNU og UiT) var også medstiftere ved senere etablering av Det nordiske biblioteket i 
Athen som er en selvstendig enhet der NIA og de andre nordiske «foreign schools» sitter i 
styret.  Alle fire universitet bidrar med årlig tilskudd til Norges andel av bibliotekets 
driftskostnader.  
 
Fagrådet oppnevnes med følgende medlemmer:  

• Professor Ole T. Hjortland, prodekan HF, UiB (leder) 
• Professor Halvard Fossheim, FoF/HF, UiB 
• Professor Eivind H. Seland, AHKR/HF, UiB 
• Professor Mathilde Skoie, prodekan HF, UiO  
• Ett medlem oppnevnt at Studentparlamentet ved UiB 

 
Vi håper fagrådet kan være et egnet virkemiddel for faglig bistand og også økt 
oppmerksomhet om mulighetene for faglige aktiviteter ved NIA. Det planlegges 
oppstartsmøte i løpet av mars/april. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen  
  
Margareth Hagen  
rektor Robert Rastad 
 universitetsdirektør 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 
 
 
 
 
 


