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Saker:
I Godkjenning av innkalling og sakliste
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste
Protokoll fra møte den 25. januar., allerede godkjent på sirkulasjon, ble lagt fram.

II Orienteringssaker
Referater fra møter i forskningsutvalg, fagstudieutvalg og førstesemesterutvalg
Saksliste/referat fra møte i fakultetsstyremøte 16. mars
http://www.hf.uib.no/i/sekretariatet/utval/fakstyre/2010/
Budsjettsituasjonen ved Examen philosophicum (notat)
Tildeling av Meltzermidler og midler fra Bergen universitetsfond for 2010 (notat)
Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Telefon 55 58 00 00
postmottak@uib.no
Internett www.uib.no
Org no. 872 789 542
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III Vedtakssaker
10-2010 Fagdimensjonering og fagstrategi - høringssak
Instituttleder presenterte hovedinnholdet i den nylig framlagte arbeidsrapporten om den
framtidige ”Fagdimensjonering og fagstrategi ved det humanistiske fakultet”, med hovedvekt
på det som er relevant for vårt institutt.
I diskusjonen ble følgende momenter trukket fram:
Det er en risiko for at stillingsavgang p.g.a alder blir høyere enn det som er lagt til
grunn i rapporten.
Vårt institutt særlig kan i realiteten miste enda flere enn det som framgår av
rapportens tallmateriell, der det blir lagt til grunn at ansatte går av ved fylte 70 år.
Selv om det lett har blitt hovedfokus på reduksjonen i undervisningskapasitet, er det
verd å fremheve den svekkelsen av forskning som også vil følge som en effekt av at
vårt og andre institutter blir nedbemannet i årene som kommer.
Vedtak:
Fagstudieutvalget får i oppdrag å utforme et forslag til høringsuttalelse, basert bl. a. på
rådets drøftinger. Gruppen leverer forslag til høringsuttalelse til neste instituttrådsmøte 26.
april. Instituttets uttalelse vedtas endelig da.

11-2010 Undervisningstilbudet ved fagstudiene for høsten 2010
Forslag til undervisningstilbud for fagstudiene i det neste semesteret ble presentert, et tilbud
som er noe mindre når det gjelder antall kurs enn det som har vært vanlig de siste
semestrene.
Studentrepresentantene uttrykte bekymring for at undervisningstilbudet nå er noe snevrere
og mindre enn tidligere.
Vedtak:
Instituttrådet godkjenner undervisningstilbudet for høsten 2010.

12-2010 Driftsbudsjett 2010 – Konsekvenser av fakultetsstyresak 16. mars
I og med fakultetsstyresak 17/10 er det avklart at instituttene i noen grad kan saldere sine
budsjetter på en premiss om et negativt resultatkrav. For FoF er dette satt til kr. 118 000.
Justert forslag til budsjett, med 118 000 i minus, ble forelagt instituttrådet.
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Vedtak:
Instituttrådet vedtar justert forslag til driftsbudsjett.

13-2010 Evaluering av ordningen med tilsatte instituttledere
(Ole Martin Skilleås satt som rådsleder under behandlingen av denne saken).
Skilleås redegjorde for saken og etter noe diskusjon i rådet valgte man å nedsette en komité
som får i oppdrag å utforme et forslag til høringsuttalelse til neste instituttråd, den 26. april.
Vedtak:
Følgende personer velges til komite for utarbeidelse av høringsforlag vedrørende evaluering
av instituttlederordning. Ole Martin Skilleås, Eivind Kolflaath, Oda Tvedt, Kirsten Bang.

14-2010 Eventuelt: Ny møtedag fra høsten.
Vedtak:
Fra og med høstsemesteret blir torsdag satt som instituttets faste møtedag. Dette innebærer
at instituttrådet også vil ha sine møter denne dagen.

