
Referat frå møte i rådet 
ved Institutt for framandspråk 

 
Referatet er sendt ut til alle som deltok på instituttrådsmøtet, og merknadene som kom innan fristen 10. mars 
2009, er integrerte i referatet nedanfor. Dette er derfor det godkjende referatet frå rådsmøtet 25. februar 2009. 
 
 
Møtedato: 25. februar 2009. 
 
Til stades: 
Frå gruppe A:  Ana Beatriz Chiquito, Lillian Helle, Randi Koppen, Pernille Myrvold, Beatrice 
Sandberg,  Margery Vibe Skagen, Reidar Veland. 
Frå gruppe B: Maria Kari Soriano Salkjelsvik. 
Frå gruppe C: Kristin Skogedal, Siri Fredrikson. 
Frå gruppe D: Stephan Daus, Ingeborg Fredriksen, Inga Kjellsvik, David Y Seetiangtham.  
 
I tillegg møtte instituttleiar Leiv Egil Breivik og administrasjonssjef Arve Kjell Uthaug, begge 
utan røysterett. 
 
Sak 1 –innkalling og sakliste 
Godkjende utan merknader. 
 
Sak 2 – Referatet frå 4. februar 2009 
Det godkjende referatet er lagt ut under www.uib.no, på sida til Institutt for framandspråk 
(Om instituttet – råd og utval - instituttrådet). 
 
Sak 3 – orienteringssaker 

A. Det har kome ønske om at referatpraksisen for instituttrådet blir justert, m.a. slik at 
ytringar i mindre grad blir knytte til namngitte personar.  Det er òg blitt etterlyst at 
synspunkta frå rådet oftare burde formulerast gjennom vedtak el.l., slik at 
oppfatningane frå rådet blir oppsummerte meir eintydig. Uthaug orienterte om at 
referata frå no av stort sett vil avgrensa seg til å referera hovudsynspunkt utan å knyta 
opp mot namngitte personar. Namn vil først og fremst bli nytta til å identifisera 
personar som kjem med framlegg til vedtak. Uthaug ytra ønske om at medlemane i 
rådet sjølve formulerte vedtaksframlegg dersom ein ønskte det og dersom det ikkje 
allereie var gjort i sakspapira. 

B. Det blir nyval på dekanat og fakultetsstyre våren 2009. Fleire ytra ønske om at den 
som blir vald til fakultetsstyret frå IF (gruppe A), òg blir leiar av instituttrådet. 
Instituttleiinga kjem tilbake til spørsmålet og prøver å få til ei ordning der den som blir 
vald til fakultetsstyret, òg går inn som leiar av instituttrådet.  

C. Instituttrådsmøtet 25. mars går ut. 
D. Instituttleiar orienterte om at innstillinga til ny førsteamanuensis på italiensk er send 

over frå instituttet til fakultetet. Innstillinga følgjer tilrådinga frå den sakkunnige 
komiteen.  

E. Instituttleiar orienterte om at det er kome inn om lag 25 stipendsøknader frå IF. Sandra 
Halverson, Øyunn Hestetun og Helge Vidar Holm sit i den instituttinterne komiteen; 
og dei blir supplerte av Margery Vibe Skagen, Åsta Haukås, Brita Bryn eller Harald 
Ulland i vurderinga av nokre søknader. 



F. Eit sendelag frå universitetet i Lancaster har vitja IF i februar og drøfta 
studentutveksling og forskingssamarbeid. 

 
Sak 4 – budsjett 2009  
Administrasjonssjef Uthaug presenterte den vanskelege budsjettsituasjonen ved instituttet i 
2009 og utfordringane dei næraste åra. 

Frå studentrepresentantane vart det uttrykt uro for kvaliteten på undervisninga og for 
at sparinga skulle gå ut over studentane. Konkrete spørsmål som vart nemnt i samtalen, var 
utsetjinga av innføringsemnet RUS100, mogleg utsetjing i opptaket til masterstudiet på 
arabisk, og framlegget om å tilby 200-nivåkurs berre det eine semesteret kvart år. 
Undervisninga til hausten må gjennomførast med minst mogleg bruk av innleigde lærarar for 
å spara pengar. Utgiftene til mellombels tilsette lærarar no i vår er store, men desse lærarane 
måtte engasjerast før vi kjente til budsjettet for 2009. 

Instituttleiar meinte det var uheldig at kutta i år òg må ramma løyvingane til forsking 
og publisering, og han streka under at dette måtte vera eit mellombels tiltak. Det vart 
kommentert at det var eit prinsipielt viktig spørsmål om det var forsvarleg å la kutta variera så 
sterkt mellom institutta (jf saksframlegget, første avsnittet under ”2. Konsekvensar for 
Institutt for framandspråk”). Instituttleiar viste til at instituttet vil drøfta ein eventuell felles 
framstøyt i denne saka saman med Institutt for litterære, lingvistiske og estetiske studiar.  

Administrasjonssjefen presiserte at i tillegg til sparetiltaka som er nemnte i 
saksframlegget, vil påskjøningsmidlane til rettleiarar og driftsmidlane til stipendiatar 
reduserast med ti prosent i år. Dette er ein reduksjon fakultetet allereie har gjort i overføringa 
til institutta. 

I samtalen vart det spurt om kva instituttet kunne setja inn av positive tiltak for å betra 
økonomien. Her vart det nemnt at eit gratis innføringskurs i spansk kunne gje fleire studentar 
og dermed høgare studiepoengsfinansiering. Administrasjonssjefen undersøkjer med 
fakultetet kor store inntekter ein kan rekna med frå avlagte studiepoeng på eit slikt kurs. 
Instituttet kan òg oppnå fleire publikasjonspoeng (jf samanlikninga med AHKR og LLE i 
saksframlegget) gjennom å publisera meir og registrera alle publikasjonane i Frida.  
 
 
 
 Beatrice Sandberg, 
 leiar av rådet     Arve Kjell Uthaug, 
       administrasjonssjef 


