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Orientering om oppnevning av arbeidsgruppe for utforming av 
handlingsplan for humaniora 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
 Stortingsmelding 25, Humaniora i Norge:  

https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/artikler/humaniora/id2466135/ 
 Humanioraevalueringen 

 
Saken gjelder: 
Universitetsledelsen vil følge opp Stortingsmelding 25, Humaniora i Norge og 
Humanioraevalueringen gjennom å lage en Handlingsplan for Humaniora for Universitetet i 
Bergen. 
 
Vår tids store utfordringer kan ikke løses uten solid forskningsmedvirkning fra de 
humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene. I en verden med klimaendringer, 
migrasjonsbølger og raske teknologiskifter er det nødvendig å forstå betydningen av 
identitet, verdier, religion, etikk, historie, kultur, kunst, litteratur og språk. 
 
I tillegg til institusjonene selv, blir også Forskningsrådet bedt om sørge for at humanistisk 
forskning i større grad integreres i bredden av forskningsprogram, inkludert de 
utfordringsdrevne programmene. Meldingen varsler også at humaniora skal skrives 
tydeligere inn i den reviderte langtidsplanen for forskning og utdanning, slik det også ble 
formidlet i UiBs innspill til langtidsplanen. Regjeringen arbeider også for å gi humaniora 
større plass i EUs rammeprogram for forskning. 
 
Universitetsledelsen oppnevner derfor en arbeidsgruppe fra flere av miljøene ved 
Universitetet med mandat å lage en bredt anlagt handlingsplan for humaniora. 
Handlingsplanen skal ta utgangspunkt i utfordringer og styrker adressert i 
Humaniorameldingen, og legge opp til tiltak i tråd med UiBs strategi. Arbeidsgruppen skal 
levere sin rapport i løpet av våren 2018. 
 
Følgende medlemmer oppnevnes: 
Margareth Hagen, prorektor 
Jørgen Sejersted, dekan, HF 
Anne Beate Maurseth, prodekan, HF 
Henrik von Achen, direktør for Universitetsmuseet 
Dag Elgesem, visedekan, SV 

Dato: 23.11.2017 
Arkivsaksnr: 2017/14279 
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Prorektor Margareth Hagen leder arbeidsgruppen 
 
Universitetsdirektøren sine kommentarer: 
Et strategisk fokus på humaniora er svært viktig for at UiB samlet skal løfte seg som 
internasjonal fremtredende forskningsinstitusjon. Universitetsstyret foretok en strategisk 
avsetning til satsing på humaniora i budsjett for 2018. Denne avsetningen følges nå opp 
med en egen handlingsplan som skal legge til rette for styrket strategisk satsing på 
humaniora. En slik handlingsplan blir viktig både for å profilere UiBs egenart innenfor disse 
humanistiske fagene, men også for å posisjonere universitetet strategisk på nasjonale og 
internasjonale konkurransearenaer. 
 

 
 

Forslag til vedtak: 
 

Universitetsstyret tar oppnevningen av arbeidsgruppen for utforming av handlingsplan for 
humaniora, til orientering.  

 
 

   
 

  
  
Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør  
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