
Referat frå møte i rådet 
ved Institutt for framandspråk 

 
 
 
Dato: onsdag 22. mai 2019 kl. 12.15 
Stad: Seminarrom 217, HF-bygget 
 
Til stades:   
Frå gruppe A: Ludmila I. Torlakova (arabisk), Dagmar Haumann (engelsk), Øyvind Gjerstad (fransk), 
Benedicte Mosby Irgens (japansk), Hildegunn Lahlum Helness (Nasjonale prøvar), Guowen Shang 
(kinesisk), Brita Lotsberg Bryn (russisk), Jon Askeland (spansk), Birger Solheim (tysk), Åse Johnsen 
(instituttleiar). 
Frå gruppe B: Gunn Inger Sture 
Frå gruppe C: Gita Rongevær 
Frå gruppe D: Anders O. Samland, Julie Strandheim, Oda Kristine Westad. 
Arve Kjell Uthaug møtte som sekretær for rådet. 
 
Kjetil Berg Henjum, som er representant frå IF i fakultetsstyret, var særskilt invitert til å delta i møtet. 
 
Sak 1 – godkjenning av innkalling og sakliste 
Godkjende utan merknader. 
 
Sak 2 – godkjenning av referatet frå rådsmøtet 20. mars 2019 
Godkjent utan merknader. 
 
Sak 3 – orienteringssaker 

A) Fakultetsstyret skal drøfta å endra minstekravet for spesialiseringa i bachelorgraden frå 90 til 
80 studiepoeng. Dette vil opna for at studentane kan få spesialisering i to fag i graden sin. 
Instituttleiar Åse Johnsen orienterte om saka. Lotsberg Bryn, Torlakova og Berg Henjum 
hadde innvendingar, og det vart m.a. vist til at studentane på russisk må lærast opp frå null 
og treng mykje undervisning, og på arabisk vil ikkje studentane kunna gå vidare til 
mastergrad i Oslo utan ARA100. Uthaug støtta ideen om 80 studiepoeng for nokre av faga, 
fordi det kan gje studentane større breidde i møte med arbeidslivet.  

B) Det er varsla endringar i regelverket for instituttråda, der det vert færre medlemar og der vi 
ikkje kan ha enkeltfag (og nasjonale prøvar) som eigne valkrinsar for gruppe A. Saka blir 
sendt ut på høyring til institutta. 

C) Instituttet har fått redusert den administrative ressursen med femti prosent, og det blir lyst 
ut ei ny stilling i administrasjonen som er delt likt mellom forskarutdanning og 
studieadministrasjon. 

D) Den utlyste opne postdoktorstillinga ved instituttet er gitt til ein søkjar innan italienskfaget.  
 

Sak 4 – Budsjettbrev og revisjon av bemanningsplanen ved fakultetet 
Instituttet skal melda inn kommentarar til 2020-budsjettet, og fakultetet drøftar samstundes ein 
revisjon av bemanningsplanen for 2020-2024 (hausten 2019).  
 
Instituttet kan få ein reduksjon på ein halv million i driftsbudsjettet i 2020 samanlikna med 2019. 
 
Møtet drøfta innspel til budsjettframlegget. Framlegg bør koplast til strategiske satsingsområde som 
Klima, globale samfunnsutfordringar og kinasatsinga.  



 
Instituttleiar orienterte om innstramminga i bruken av vikar ved forskingstermin. Det er likevel 
opning for å tilsetja i mellombelse toarstillingar (20 prosent). Instituttet har fleire fag med berre to 
stillingar, og då er det uråd å gje skikkeleg undervisning på desse faga under forskingsterminar. 
Instituttleiar streka under at hovudkravet frå instituttet er at faga må ha ei minimumsbemanning på 
minst tre faste stillingar. Viss vi ikkje får det, kan ikkje instituttet ta inn nye studentar årleg. Dei IF-
tilsette har rett til forskingsfri på linje med tilsette på andre fag.  
 
Instituttet vil be om ei ny stilling i kinesisk med grunnlag i kinastrategien, og vidare om ei ny stilling 
på japansk med utgangspunkt i høge studenttal og ønske om masterstudium. Johnsen meinte òg dei 
mindre faga  burde få samfunns- og kulturperspektivet sterkare inn, slik at faga ikkje berre har 
lingvistikkstillingar. På sikt bør IF òg få fagdidaktikk i fjerne framandspråk og få faga med i 
lektorprogrammet.  
 
Instituttleiar orienterte om tiltak ved instituttet for auka gjennomstrøyming og redusert fråfall, om 
vidareutdanningstilbodet og ved instituttet og om strategisk bruk av rekrutteringsstillingar. Når det 
gjeld dette siste, har IF lova å stilla til disposisjon éi ph.d.-stilling til eit Trond Mohn-prosjekt, éi ph.d.-
stilling til eit NFR-prosjekt og ditto til SFU-prosjektet (følgd opp av éin stipendiat frå fakultetet). Desse 
strategiske øyremerkingane vert sjølvsagt berre aktuelle dersom desse søknadene får tilslag. Det kan 
dessutan vera aktuelt å øyremerka ei stipendiatstilling til kinesiskfaget. 
 
IF har ytt eit bidrag til administrativ effektivisering ved at vi har redusert administrasjonen med ei 
halv stilling (sjå sak 3C), i tillegg til tidlegare reduksjon. Dessutan samarbeider 
administrasjonskonsulenten vår tett med fakultetet, og dette har òg ein effektiviseringsvinst.  
 
Når det gjeld bemanningsplanen, er det viktigaste innspelet frå IF at alle fag må ha minst tre faste 
stillingar. Instituttleiar viste eit oversyn over forventa avgangar i vitskapleg stillingar dei komande åra: 
engelsk vil få erstatta stillinga som vert ledig, tysk misser ei stilling, for fransk er situasjonen uviss, 
japansk vil få fornya stillinga som blir ledig, spansk vil missa ei stilling om ikkje resultata vert betre. På 
russiskfaget bør dei to noverande språkpedagogstillingane med tida gjerast om til ei meir ordinær 
femtiprosentstilling.  
 
Instituttleiar viste eit oversyn over forventa vitskaplege avgangar 2019-2024. Kva kan vi rekna med av 
tilsetjingar når nokon går av med pensjon? Engelsk vil få erstatta den forventa avgangen i 2022, tysk 
misser sannsynlegvis ei stilling, japansk vil få fornya stillinga som er forventa ledig i 2021, det er 
usikkert om spansk får fornya stillinga som er forventa ledig i 2021.  
 
Instituttet vil be fakultetet ta opp spørsmålet om 4-årige BA for kinesisk, japansk og arabisk som 
budsjettinnspel til Kunnskapsdepartementet.  
 
Sak 5 - Ymse 
Ingen saker. 
 
  

Åse Johnsen, 
instituttleiar     Arve Kjell Uthaug, 

administrasjonssjef 


