
Innkalling til møte i rådet 

ved Institutt for framandspråk 

 

Møtedato: 4. februar 2009 kl. 14.15 

Stad: møterom 222 i andre høgda av HF-bygget 

 

Desse er kalla inn:   

Frå gruppe A: Pernille Myrvold, Randi Koppen, Margery Vibe Skagen, Margareth 

Hagen, Benedicte M. Irgens, Lillian Helle, Ana Beatriz Chiquito, Beatrice Sandberg. 

Frå gruppe B: Maria Kari Soriano Salkjelsvik. 

Frå gruppe C: Kristin T. Skogedal og Julie T. Watkins 

Frå gruppe D: Stephan Daus, Ingeborg Fredriksen, Inga Kjellesvik og Davis Yttervik Seethiangtham. 

Dersom nokon av representantane over ikkje kan møta, må dei sjølve be vararepresentanten om å 

stilla i staden. 

 

Sak 1 – godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Sak 2 – godkjenning av referatet frå 26. november 2008 

Referatet ligg på www.framandsprak.uib.no, under ”informasjon for tilsette” og ”saksdokument”.  

Margareth Hagen har sendt inn to merknader, som det blir orientert om i møtet. 

 

Sak 3 – orienteringssaker 

A. Styrings- og leiingsformer. Høyringsfråsegn frå Det humanistiske fakultetet er lagd ved. 

Sakspapira til fakultetsstyremøtet ligg her (sak S01/09):  

http://www.hf.uib.no/i/sekretariatet/utval/fakstyre/2009/Innkalling/2009-01-27.htm  

B. Nasjonal satsing på små framandspråksfag. Notat frå instituttleiar Leiv Egil Breivik til 

fakultetet er lagt ved. 

C. Supplering av instituttrådet med nye studentrepresentantar for resten av perioden H08-V09. 

 

Sak 4 – Framlegg om ny valperiode for dekanat og fakultetsstyre ved HF 

Vedlagt følgjer notat frå instituttrådsleiar ved Institutt for framandspråk, med framlegg til vedtak og 

lenke til utfyllande informasjon om saka. 

 

Sak 5 – Orientering om budsjettet for 2009 

Budsjettet blir ettersendt.  

 

Sak 6 - Ymse 

Beatrice Sandberg, 

leiar av rådet     Arve Kjell Uthaug, 

administrasjonssjef 



Institutt for framandspråk, Universitetet i Bergen 

Vedlegg til sak 3A: Styrings- og leiingsformer 

 
Universitetsdirektørens kontor 
 
 
 
   

  
 

 
 

Styrings- og ledelsesformer ved UiB – Høringsuttalelse fra Det 
humanistiske fakultet 
 
Det vises til brev av 12. november 2008 der fakultetene blir bedt om å komme med innspill og 
synspunkter knyttet til ledelsesformer på fakultets- og instituttnivåene. 
 
For det humanistiske fakultet sin del er en slik høringsrunde noe prematur. Fakultetet har kun 
halvannet års erfaring med de nye styrings- og ledelsesformene og skal evaluere disse etter 
første valgperiode i 2011. Høringsnotatet og innspillene fra instituttene må derfor ses i lys av 
at ordningene ikke har hatt tid nok til å finne sin endelige form. 
 
Høringsuttalelsen er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra institutter og sentre ved fakultet og 
diskusjoner på fakultetets ledermøter. I tillegg til noen innledende kommentarer om dagens 
situasjon ved Det humanistiske fakultet har vi konsentrert oss om å gi innspill til de 
prinsipielle spørsmålene vi ble spesielt bedt om å komme med tilbakemelding på.   
 
Saken ble behandlet i fakultetsstyret 27.01.09. Fakultetsstyrets vedtak er referert til slutt i 
dokumentet. 
 
Generelt om Det humanistiske fakultet: 
Det humanistiske fakultet gjorde vedtak om å organisere fakultetet i fem institutter med 
tilsatte instituttledere med virkning fra august 2007. Det ble i den sammenheng lagt stor 
beslutningsmyndighet til instituttlederne for å styrke den faglige ledelsen på instituttene. 
Begrunnelsen for dette var forankret i så vel interne analyser ved UiB som i eksterne 
evalueringer. 
 
Videre ble instituttstyrene lagt ned og det ble opprettet instituttråd med rett til å uttale seg i 
alle prinsipielt viktige saker for instituttet. Begrunnelsen var å tydeliggjøre instituttleders 
ansvar og sikre instituttleders handlingsrom i sin mer ansvarlige rolle. Instituttrådet skulle 
være et kollegialt, representativt/demokratisk korrektiv for instituttleder, men uten direkte 
ansvar for dennes beslutninger. 
Fakultetet har kun halvannet års erfaring med de nye styrings- og ledelsesformene. 
Fakultetsstyret har besluttet at ordningen skal evalueres mot slutten av første fireårsperiode. 
Giljeutvalget mener prinsipielt at endringer av viktige styringsmiddel må få tid til å virke over 
en periode før en evaluerer og eventuelt foretar radikale endringer. Dette aspektet må også 
tillegges vekt i den planlagte evalueringen mot slutten av denne valgperioden.  
 

Referanse Dato 

2008/9438-TRM 29.01.2009 

 



Den viktigste endringen på fakultetsnivå er at antallet representanter i fakultetsstyret er 
betydelig redusert og at instituttlederne ikke lenger er representert i de formelle 
styringsorganene på fakultetsnivå slik instituttstyrerne var tidligere. Arbeidsutvalg og 
forskningsutvalg er lagt ned og fakultetsstyret møter derfor hyppigere enn tidligere 
Fakultetsstyret behandler også enkeltsaker og tilsettingssaker som tidligere ble behandlet i 
underorganene. Samtidig er det gitt større fullmakter til dekanen gjennom delegasjon til å ta 
beslutninger i løpende saker (fakultetsstyresak 45/07 vedlagt). 
 
Det humanistiske fakultet har en annen funksjonstid enn universitetet ellers for sine 
styringsorganer. Fire av instituttrådslederne har påpekt at valgperioden må være 
sammenfallende i tid med resten av UiB. Sittende dekanat er imidlertid valgt for en 
fireårsperiode med virkning fra august 2007. Innen 2011 må det være avklart om neste 
valgperiode skal være 4 eller 2 år. For å sikre kontinuitet er alternativet at sittende dekanat 
prolongeres med ytterligere to år dersom de er villige til det. Nyvalg på fakultetsstyrets 
medlemmer og dekan/prodekan vil først kunne skje første halvår 2011 og ikke i første halvår 
2009 som for UiB for øvrig. Dette kommer av at fakultetet faset inn sine nye ordninger i 
august 2007.  Varigheten for valgperioden er den samme som for universitetet for øvrig i 
dagens ordning.  
 
Instituttene har i sine tilbakemeldinger påpekt en del forhold som oppleves som problematiske 
med de nye styrings- og ledelsesformene ved fakultetet. Dette har blant annet sammenheng 
med at det kun er halvannet år siden ordningen trådte i kraft og at de nye styrings- og 
ledelsesformer ikke har kommet helt på plass slik intensjonen var. De tilbakemeldingene som 
kommer nå må derfor sees i lys av den korte funksjonstiden til etablerte organer. Fakultetets 
ledelse vil likevel arbeide for å videreutvikle samarbeidsformene mellom- og innen de ulike 
nivåene for å realisere de intensjonene som lå i til grunn for beslutningene om nye ledelses- 
og styringsorganer iverksatt fra og med høsten 2007. 
 
 
Valgt eller tilsatt faglig leder: 
 
Fakultetsnivå 
Instituttrådene gir klart støtte Giljeutvalgets forslag om å videreføre dagens ordning med delt 
ledelse på fakultetsnivå og valgt dekan. Flere gir støtte til at det bør være mer enn en 
normalmodell for styring- og ledelse ved UiB. Ett av instituttrådene er delt i synet på om dekan 
bør velges eller tilsettes.  
 
Alle instituttrådene og også instituttlederne gir uttrykk for at det er behov for å tilrettelegge for 
gode kontaktlinjer og samarbeidsformer mellom fakultetet, instituttene og fagmiljøene i en 
modell med delt ledelse på fakultetsnivå og enhetlig ledelse på instituttnivå. Flere peker på at 
det i en modell med delt ledelse på institusjons- og fakultetsnivå, men enhetlig ledelse på 
instituttnivå er behov for en gjennomgang av forholdet mellom de tre nivåene når det gjelder 
funksjoner, fullmakter og samarbeidsformer.  
 
Flere av instituttlederne har påpekt at deres noe løsere innplassering i beslutningsstrukturen på 
fakultetet sammenliknet med tidligere fører til at de ulike nivåene i organisasjonen ikke henger 
godt nok sammen når fakultetets politikk og strategier skal utformes. Dette oppfattes både som 
et internt informasjons-/kommunikasjonsproblem, men oppfattes også som en følge av et 
system hvor ansvar (instituttleder) og beslutningsnivå (fakultetsstyret) er atskilt. En av 
instituttlederne påpeker dessuten at ansvaret for instituttets samlede virksomhet er gitt til 
lederfunksjonen, uten at fakultetet har gitt det handlingsrommet og de virkemidlene som må til 
for å ivareta dette ansvaret fullt ut.  
 
Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet har ennå ikke funnet sin endelige form. 
Instituttlederne gir uttrykk for at det er problematisk at de ikke har noen kanal til fakultetsstyret 



og at de valgte representantene representerer fakultetet og ikke instituttet. Ett av instituttrådene 
foreslår at lederne for instituttrådet også bør sitte som representant i fakultetsstyret for å sikre 
en bedre forbindelse mellom nivåene i organisasjonen. Dagens reglement setter ingen 
hindringer for en slik ordning og ved ett tilfelle er dette praksis i dag. 
 
Flere av instituttrådene foreslår dessuten at valgperiodene ved Det humanistiske fakultet bør 
samordnes med resten av universitetet.  
 
Instituttnivå 
Giljeutvalget tar til orde for at universitetsstyret bør vurdere to mulige normalmodeller for 
styring og ledelse på instituttnivå. Begrepet ”instituttnivå” bør snarere erstattes av 
begrepet ”grunnenhetsnivå”, da Universitetets grunnivå også inkluderer enkelte sentre. De av 
instituttrådene som har tatt stilling til om det bør være en eller flere modeller mener at dersom 
det blir to normalmodeller for styring og ledelse så bør den ene modellen være den tradisjonelle 
kollegiale ordningen med valgt instituttleder og et instituttstyre med beslutningsfullmakter. 
 
Flere av Instituttrådene og instituttlederne mener at det er for tidlig for HF å på nytt ta stilling 
til om instituttene bør ha valgt eller tilsatt instituttleder, men gir uttrykk for at det uansett er 
behov for en ryddig, tydelig og demokratisk delegasjons- og styringsstruktur ved instituttene. 
To av instituttene gir klart uttrykk for at instituttleder bør være tilsatt fordi instituttlederne da 
vil være mer motiverte og kompetente og vil dessuten ha et sterkere mandat, enn om de skulle 
tre inn i vervet som styrer fordi det var ”deres tur”.  
 
Flere instituttråd og instituttledere mener det hersker usikkerhet om hvordan instituttrådet skal 
fungere og hva deres oppgave er, og mener derfor at det er behov for et klarere mandat for 
rådet som sikrer en større grad av innflytelse for ansatte og studenter. Ett av rådene gir uttrykk 
for at det er rom for deltakelse og medvirkning innenfor dagens modell, men at dette er 
avhengig av instituttleder, så vel som av instituttrådsleder. 
 
Sentrene ved fakultetet, SKOK og SVT, mener tradisjonen med todelt ledelse og valgt styre på 
instituttene er å foretrekke fordi dette bidrar til å sikre demokratiet på grunnplanet og fordi et 
styre med reell beslutningsmyndighet har en ansvarliggjørende og engasjerende effekt.  
 
 
Mandat for kollegiale organer:  
For fakultetsnivået er det bred enighet om at ordningen med valgt dekan som leder av et 
besluttende fakultetsstyre skal fortsette. 
For instituttnivået gir 4 av instituttrådene støtte til Giljeutvalgets modell 4 som åpner for at det 
nåværende instituttrådet kan omdannes til et vedtaksorgan, altså et valgt instituttstyre og der 
instituttleder også er leder av instituttstyret. Instituttstyret bør også fungere som råd i saker der 
lederen har beslutningsmyndighet. Det avgjørende vil være at myndighets- og ansvarsområdene 
til lederen og til instituttstyret blir tydelig og avgrenset gjennom instrukser og reglement. 
Alternativet er at instituttrådet får spesifikk beslutningsmyndighet over strategiske planer og 
instituttbudsjett og at instituttleder har møteplikt i rådet. 
  
Gjennom instituttenes tilbakemeldinger kan det se ut som om instituttrådene ikke fullt ut har 
utnyttet det demokratiske handlingsrom som er blitt gitt dem gjennom utfyllende regler 
(vedlagt). Enklete kommenterer et såkalt ”demokratisk underskudd” i den nye organisasjonen, 
men ingen drøfter eller problematiserer slike forhold  nærmere, så som størrelse på et fakultets-
/instituttstyre, sammensetning, representativitet, forholdet store/små fag, strukturell ulikhet, 
delegasjon m.m. Tre av instituttene har i dag rundt hundre ansatte og i tillegg kommer 
studentene. Diskusjon om demokrati, representativitet og innflytelse vil således kunne knyttes 
til enhver form for ledelse-, styrings- og beslutningsstrukturer.   
 
 



Bør alle institutter og fakulteter ved UiB ha samme ledelsesmodell? 
De av instituttene som har gitt tilbakemelding på om det bør være en eller flere normalmodeller 
gir støtte til forslaget om at UiB bør ha to sidestilte normalmodeller for styring og ledelse på 
instituttnivå som fakultetet kan velge mellom: en modell med valgt instituttleder og 
instituttstyre, og en modell med ansatt leder. Innenfor samme fakultet bør det imidlertid være 
samme modell for styring og ledelse ved alle instituttene. SKOK og SVT peker på at sentrene 
ved UiB er svært ulike med hensyn til størrelse, organisering og mandat og at det er viktig at 
universitetet til enhver tid har en modell som tillater tilsatte ledere der dette er hensiktsmessig. 
 
 
Utfordringer: 
I og med at Det humanistiske fakultetet bare har halvannet års erfaring med de nye styrings- og 
ledelsesfunksjonene er det vanskelig å trekke entydige konklusjoner. Det er likevel flere 
utfordringer som denne høringsrunden har avdekket og som fakultetet må arbeide videre med: 
 
1. Fakultetsstyret har ikke funnet sin endelige form. Instituttlederne opplever det som 

problematisk å ikke ha en kanal inn til fakultetsstyret, og fakultetsstyret signaliserer behov 
for i større grad å forankre beslutninger på instituttnivå i sin behandling av sakene. 
Konsekvensen er at det blir for mange detaljdiskusjoner i styret, og for mange saker blir 
sendt i retur. 

  
2. Færre formelle beslutningsorganer og større fullmakter til dekanen og til de tilsatte 

instituttlederne var en viktig intensjon i den nye styringsmodellen. I flere av innspillene fra 
instituttene påpekes det behov for større handlingsrom for instituttleder til å utøve sitt 
lederskap innenfor dagens modell. Samtidig ønsker flere av instituttrådene at disse skal 
omgjøres til instituttstyrer med beslutningsmyndighet. Dagens instituttråd synes derfor ikke  
å ha funnet sitt handlingsrom som et demokratisk sammensatt, representativt og  rådgivende 
organ for instituttleder. 

 
3. Studentene har 3 av 11 representanter i fakultetsstyret, og har dermed potensielt større 

innflytelse på fakultetsnivået nå enn tidligere. Studentene har likevel i flere sammenhenger 
gitt uttrykk for at de er usikre på hvordan de skal få innflytelse på saker som angår 
studentene på instituttnivået, for eksempel studiesaker.  

 
 
Konklusjoner : 
Det humanistiske fakultet mener det fremdeles bør være en delt ledelses- og styringsstruktur på 
fakultetsnivå der dekanatet (dekan og prodekan) samt fakultetsstyret velges som i dag. På 
instituttnivå bør leder tilsettes, men det er behov for at mandatet for instituttrådet gjennomgås 
og tydeliggjøres. 
 
Flere institutter gir støtte til Gilje-utvalgets modell 4 med tilsatt instituttleder og valgt 
instituttstyre med beslutningsmyndighet. Forutsetningen er imidlertid den samme som i dagens 
ordning at myndighets- og ansvarsområdene til lederen og instituttstyret blir tydelig og 
avgrenset i forhold til hverandre gjennom instrukser og reglement. I dagens modell med valgt 
faglig ledelse på fakultetsnivå og nivået over, samt ansatt faglig/administrativ ledelse på 
instituttnivå er det på samme måte et behov for å videreutvikle samarbeids- og 
samhandlingsformene innen og mellom nivåene i organisasjonen.   
 
Det er enighet blant grunnenhetene om at det bør være åpning for mer enn en normalmodell 
ved UiB slik at fakultetene selv kan velge ledelses- og styringsmodell, men at instituttene under 
fakultetet bør ha samme modell for styring og ledelse  
 



Helt sentralt for HF er at store og viktige endringer i styrings- og ledelsesformer må få tid til å 
virke over en periode før en evaluerer og eventuelt foretar radikale endringer. De forhold som 
er problematisert i høringsuttalelsen fra HF må derfor sees i lys av at den nye modellen ikke har 
hatt lang virketid. Når det gjelder de svakhetene som er påpekt i denne høringsrunden vil 
fakultetets ledelse ta tak i utfordringene og videreutvikle samarbeids- og 
samhandlingsrelasjonene innenfor dagens etablerte struktur. 
 
Fakultetsstyret behandlet høringsuttalelsen i møte 27.01.09 og gjorde følgende vedtak: 
 
Sak 01A/2009 
Fakultetsstyret tar fakultetsledelsens utkast til høringsuttalelse til etterretning. Med utgangspunkt i 
høringsuttalelsene fra grunnenhetene ved fakultetet mener Fakultetsstyret at følgende prinsipper bør legges til 
grunn for den framtidige styrings- og ledelsesordningen på fakultets- og grunnenhetsnivå: 
 
1. Ordningen med valgt dekanat og valgt fakultetsstyre bør videreføres. 
2. Instituttnivået 
    a. Ordningen med tilsatt leder bør videreføres, men evalueres i løpet av   
        de neste fire årene. 
    b. Ordningen med instituttråd bør erstattes med et valgt instituttstyre i tråd 
        med Gilje-utvalgets alternativ 4. Dette innebærer at Fakultetsstyret går  
        inn for at Universitetsstyret fra og med neste valgperiode åpner for mer  
        enn én styringsmodell for grunnenhetene ved UiB, og at Gilje-utvalgets  
        alternativ 4 bør være en av disse. 
 
Enstemmig. 
 
 
 
Gunnstein Akselberg 
dekanus  
 Audun Rivedal 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
Vedlegg: 
- 
- 
 
 
 
- 

Høringsuttalelser fra institutter og sentre (sak 9438/08 og 12247/08i Ephorte) 
Utfyllende regler for fakultets-, og instituttorganer ved HF 
http://www.hf.uib.no/fakultet/adminfo/Utfyll-regler-
fakorgan_vedttatt%20versjon.pdf 
http://www.hf.uib.no/fakultet/adminfo/Utfyll-regler-instorgan_vedtatt%20versjon.pdf 
 
Fullmakter til dekanus (fakultetsstyresak 45/07) 
http://www.hf.uib.no/i/sekretariatet/utval/fakstyre/2007/Saker/045-2007.htm 
 

Kopi 
Institutter og sentre ved Det humanistiske fakultet 

 

 

 

 

 

 

 



Institutt for framandspråk, Universitetet i Bergen 

Vedlegg til sak 3B: Nasjonal satsing på små framandspråksfag 

 

Kartlegging av småfag – innspel frå IF 
 
Vi diskuterte denne saka i møte i leiargruppa ved IF sist fredag. Vi vart einige om å gi 
tilbakemelding om følgjande punkt: 
 
(1) Oversyn over eksisterande tilbod 
Etter det vi kan sjå, er oversynet over eksisterande tilbod i sektoren korrekt, bortsett frå at 
finsk i eit av vedlegga feilaktig er plassert under NTNU i staden for under UiT. 
 
(2) Portugisisk.  
Berre UiO har tilbod i portugisisk, men dette tilbodet er avgrensa, og hovudvekta ligg på 
Portugal-portugisisk. Nasjonalt er det behov for tilbod i Brasil-portugisisk. Brasil er det 
største landet i Sør-Amerika. Det bør òg nemnast at portugisisk i dei store afrikanske landa 
Angola og Mosambik ligg nærare Brasil-portugisisk enn Portugal-portugisisk. Det ville vere 
naturleg at dette tilbodet vart lagt til UiB. Både innanfor humaniora og allment har UiB det 
sterkaste miljøet i Noreg på Latin-Amerika. 
 
(3) Ikkje-indoeuropeiske språk i Asia.  
Tilbodet i dei viktige språka kinesisk og japansk er for svakt på nasjonal basis. Både UiO og 
UiB har kinesisk, men berre UiO har tilbod på høgare nivå. Når det gjeld japansk, tilbyr UiB 
og NTNU kurs på lågare nivå, medan UiO òg dekkjer høgare nivå. IF ønskjer å byggje ut 
tilboda i både kinesisk og japansk, slik at dei dekkjer høgare nivå. Vi ser det som ei særleg 
prioritert oppgåve å auke talet på stillingar på japansk ved instituttet. For tida er det ein berre 
ein mellombels tilsett på japansk, trass i at faget har stor tilstrøyming av studentar. 
Undervisninga i kinesisk vert gitt av ein tilsett ved Bergen Konfutse institutt. (Senter for etter- 
og vidareutdanning (SEVU) tilbyr òg elementærkurs i kinesisk, med ein tilsett ved Bergen 
Konfutse institutt som lærar.) Ei styrking av kinesisk og japansk ved IF ville vere i tråd HF 
sine strategiske planar. I eit notat som vart utarbeidd til fakultetsstyremøtet 09.09.08, heiter 
det: 
 

“HF ønsker å signalisere at UiB bør ha som ambisjon å bygge opp både kulturell og 
språklig kompetanse i form av slagkraftige fagmiljøer både innen arabisk så vel som 
asiatiske språk /kultur/samfunn (japansk/kinesisk). Til sammen 6-7 stillinger, to innen 
arabisk og fire-fem innen sørøst-asiatiske språk/kultur/samfunn. Utdanningstilbud innen 
denne kultursfæren bør kunne bygges opp i samarbeid med andre fakulteter (SV).” 

 
(4) Små fag og breidd i fagporteføljen 
Vi minner elles om at dei såkalla småfaga er viktige ved eit humanistisk fakultet. 
Fakultetsstyret gjorde i samband med fordelinga av 2008-budsjettet eit prinsippvedtak om at 
små fagområde skal skjermast. I budsjettdokumentet heiter det at “[s]tor bredde fagporteføljen 
ansees å være en styrke for et humanistisk fakultet”. Vi viser òg til det som vert sagt om 
småfaga i Nasjonal strategi for humanistisk forskning (2008). 
 

 

 

 

 

 

 



Institutt for framandspråk, Universitetet i Bergen 

Sak 4 – Framlegg om ny valperiode for dekanat og fakultetsstyre ved HF 

 
Sak 4 – Forslag om ny valgperiode for dekanat og fakultetsstyre ved HF 
 
Saken gjelder forslag fra instituttrådslederne om at valgperioden for sittende valgte 
representanter i fakultetsstyre (gruppe A og C) og dekanatet avsluttes 2 år før det planlagte 
valget og at det holdes nyvalg våren 2009 for å komme i samme tidsfase som de andre 
fakultetene og UiB sentralt, slik situasjonen var før 2005. 
 
IF hadde sitt siste rådsmøte 26/11-2008, dvs. før denne saken ble fremmet, slik at vi ikke 
hadde den oppe til behandling før jul. Vi hadde måttet innkalle til et ekstramøte i en travel 
eksamenstid, mens de andre 4 rådene kunne behandle saken på sine ordinære møter h.hv. 11., 
12. og 15. desember. Frist for innsendelsen av saker som skulle opp på første 
fakultetsstyremøte den 27.01.09 var satt til 05.01.09.   
 
Mens instituttrådslederne ved AHKR, LLE og Griegakademiet hadde enstemmige vedtak bak 
seg som gikk inn for å støtte forslag om nyvalg, avviste FoF forslaget, mens jeg valgte å støtte 
forslaget som instituttrådsleder uten å ha lagt saken frem for rådet av de nevnte grunner, noe 
som ble presisert i alle sammenhenger. 
 
Den 27.01.09 avviste fakultetstyret dekanens forslag som gikk ut på å samordne 
funksjonsperioden først i august 2011, med 8 mot 3 stemmer. 
 
Forslag om nyvalg våren 2009 skal behandles av Universitetsstyret i møte den 19.02.09 der 
det blir lagt vekt på premissene og fakultetsstyrets syn i saken. 
 
Jeg mener derfor at det er riktig at også instituttrådet ved IF tar stilling til saken og stemmer 
over forslaget om en tilpasning til valgperiodene sentralt. 
Alle sakspapirer er samlet på 
http://www.hf.uib.no/i/sekretariatet/utval/fakstyre/2009/Innkalling/2009-01-27.htm 
 
Jeg vil spesielt vise til den juridiske betenkningen som vi ba universitetsdirektøren om å 
utrede (se vedlegg), som gjorde det klart at saken måtte realitetsbehandles i Universitetsstyret 
innen de gitte tidsfrister. 
 
Mens de andre fakultetene skal velge ny ledelse våren 2009, og dermed har sammenfallende 
valgperiode med rektoratet, skal HF først ha valg 2011. Som et ledd i arbeidet med å skape 
bedre fagpolitiske og forskningsstrategiske linjer og en mer engasjert fag- og fakultetspolitikk 
blant både ansatte og studenter, bør fakultetets valgperioder synkroniseres med resten av UiB. 
Hvis det skal utvikles overordnede strategiske planer vil det være av stor betydning at målene 
er samordnet og har lik tidshorisont. Det er også håp om at en programorientert valgkamp på 
de forskjellige nivåene vil kunne stimulere interessen for universitets- og fakultetspolitikk 
blant alle velgerne og også bidra til et sterkere fagpolitisk engasjement blant studentene. 
Ut fra denne bakgrunn ser jeg det som en strategisk fordel at HF kommer i rute med 
valgperioden for alle andre styrende organer ved universitetet. Jeg vil derfor anbefale at det 
fattes følgende vedtak: 
 
Forslag til vedtak: 
Instituttrådet ved IF mener at valgperioden for dekanat og fakultetsstyre ved Det 
humanistiske fakultet bør samordnes med de andre fakultetene og UiB sentralt. Det bør 
arrangeres nyvalg på dekanat og fakultetsstyre våren 2009. 

 


