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UNIVERSITETET Y BERGEN
Det humanistiske fakultet/Faculty of Humanities

OPPLYSNINGER OM KOMIA FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra institutt/From the Department of:: Institutt for arkeologi , historie , kultur- og religionsvitenskap
Dept, of Archaeolo , Hista , Cultural studies and Religion
dr.art Phl) dr.philos. X

Kandidatens navn/ Candidate's narre : Aud- Inger Gjørvad
Født / Date of birth: 23.11.27
E-post adresse / E-mail address:
Avhandlingens tittel/Titte of thesis: Utbreiinga av NS i indre fjordstrøk på Sunnmøre. Ideologi og
påverknader. Rettsoppgjeret.
Søknadsdato/ Date of application : 31.08.2010

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt /Members of the proposed evaluating
committee:
Forsteopponent/First Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent : opponent : member/head of the committee:
Tittel/Titte: Professor Tittel/Titte: Professor Tittel/Title: Førstelektor
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address:
address: Karl Egil Johansen, address: Jorunn Sem Fure, Sven- Erik Grieg-Smith, Institutt for
Samfunnsfagseksjonen, Nordeuropainstitut, arkeologi, historie, kultur- og

Avdeling for lærerutdanning Humboldt-Universit tit religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Høgskolen i Bergen,
Berlin
Unter den Linden 6

Postboks 7805

Postboks 7030,
,

D-10099 Berlin
5020 BERGEN

Nygårdsgaten 112,
5020 Bergen

lir +47 55 58 59 44 1* +49-(0 30-2093-9744 lit +47 55 58 48 97
E-mail: karl- E-mail: jorunn,fureocros.hu- E-rnail:Sven-Erik.Sn1ith@ahkr,uib.no
egil.johansen@hib.no berlin.de
Fax: Fax: Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem. /The members of
thp proposed evalu4ing committee have accepted to serve as members ontt e committee.

nav
Instituttleder/Head of Department

n/hame
Administrasjonssjef/Head of Administration

FOR FAKULTETET/FOR THE FACULTY:
Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komite og opponenter ved en eventuell disputas.
The Faculty of Humanities hereby approves the members of the proposed evaluating committee.
Dato/date: Saksnr./Case no:

Y #v`
DekanØean : Gjert Kffi toffersen Fakultetsdirektør/Faculty Diirector: Trine Moe

Kopi til kandidat og medlemmer i bedømmelseskomiteen/Cc: Candidate and members of the evaluating
committee

Postadresse: Boseksadresse. Telefon: Telefaks:
Postboks 7800 Harald Hårfagres g. I +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway

E-post: Intemew
postc(Qhffa.uib.no http://www.uib.nofiffa/
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^^ UNIVERSITETET I BERGEN
ak

^^ GE^g`y
Det humanistiske fultet/Faculty of Humanities

OPPLYSNINGER OM KOMITt FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra institutt/From the Department of:
Institutt for fremmedspråk/ the Department of Foreign Languages.
Foreløpig utfylt

i PhD EK dr.philos.

Kandidatens navn/ Candidate 's name: John Erik Saetren
Fodt / Date of birth : 25.07.78
E-post adresse / E-mail address : John .SatrenCiffif.uib.no, Jsatren@gmaii.com
Avhandlingens tittel/Titie of thesis : Two Narratives of Islamic Revival: Islamic Television Preaching in
Egypt.

Sokandsdato/ Date of application: 10.12.2010

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt/Members of the proposed evaluating
committee:
Førsteopponent/First Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent: opponent ., member/head of the committee:
Tittel/Title: Tittel/Title: Tittenitle:
Patrick Haenni Forskare Philip Hallddn Professor Håkan Rydving
Chemin de Mourat 69 Centrum fbr Teologi och Institutt for arkeologi, historie, kultur-
1095 LUTRY Religionsvetenskap og religionsvitenskap
Switzerland Rum 319, CTR Universitetet i Bergen

Allhelgona Kyrkogata 8 Øysteinsgt. 3, Pb. 7805
Hamtstdlle 36 5020 Bergen
223 62 Lund Norge
Sverige

IR 12 ir

E-mail: E-mail: E-mail: Hakan.Rydving@ahkr.uib.no
atrickhaenni bluewin.ch Phili .Handen a teol.lu.se

Fax: Fax: 046-222 44 26 Fax: 047-55589654
Komitr medlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem . /The members of
the proposed evaluating commi^ee hay9 accepted to serve as members of the committee.

^ ,.

nstitu leder/Heåd of Departmen Adritinistiasjonssjef/Head of Administration

FOR FAKULTETET/FOR THE FACULTY-.
Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komite og opponenter ved en eventuell disputas.
The Faculty of Humanities hereby approves the members of the proposed evaluating committee.

Saksnr./Case no:

``2t/ k74
Dekan/Dean: Gje#Kristoffersen Fakultetsdirektor/Faculty Director : rine Moe

Kopi til kandidat og medlemmer i bedemmelseskomiteen /Cc: Candidate and members of the evaluating
committee

Postadresse : Besøksadresse: Telefon: Telefaks: B-post:
Postboks 7800 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post©hf.uib.no
NO-5020 Borgen, +47 55 58 93 90
Norway

Intemett:
http://www.uib.ndhffal
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Det humanistiske fakultet/Faculty ofHumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITt FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra institutt/From the Department of: I F_p

PhD ^ dr.philos.

Kandidatens navn / Candidate' s name: E^p ^ ^^ a,.^ SS o Z. a h^ o
Født/Dateofbirth: IL. sepi^w► ^er ^^^$ c
E-post adresse / E-mail address : edsw.,t, abeytA tØ Y4aoo . ^^-
Avhandlingens tittel/Title ofthesis: /
^C'; ^i,,.;-t^.^ t^-s^ ^.' j ^..;. ^ ►'^.^... ^- S q ^ o ^.,..^ 4,,.^ . . . . ^^ v^.^d I ^ ^ ^^
Søknadsdato/ Date of application : 20\ ,p

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt/Members of the proposed evaluating
committee•
Førsteoppon t/F'}Cst Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent: ^1(Id C1° (- opponent: member/head f the committee:
Tittel/Titte:

_
Tittcl/Title: Tittel/Titte: o ^4o v

Navn og adresse/Namc and Navn og adressc/Name and Navn og adresse/Name and address:
address: address: u ' t ,r,y V, .^^ ^ ({-u,,•^_

x /^! w^.Zo. ^ K .^ ^^ ( a l o ^Ci 1; Ø^c-v►
Sl ^n^ Crti.e-a.e,.k' w. _ 0 3 5 fl
'!i' F - ^ •'i. ~ 15 S ^
E-mail; R4+ 62 t! - E-naait; iw wm E-mail; o
Fax: Fax: o fiax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å p seg op uven som komitemedlem. /The members of
the proposed evaluating committee have accepted to serve as members of t committee.

Instituttleder/Head of Department

FOR FAKULTETET/FOR THE FACULTY:

Administras,jonss,jef/H)afid of Administration

Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komite og opponenter ved en eventuell disputas.
The Faculty of Humanities hereby approves the members of the proposed evaluating committee.

Saksnr ./Case no•

Dekan/Dean : Gjert KrMot Tersen Fakultetsdirektør/Faculty Director: Trine Moe

Kopi til kandidat og medlemmer i bedømmelseskomiteen/Cc: Candidate and members of the evaluating
committee

Postadresse : Besøksadresse : Telefon:
Postboks 7800 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80
NO-5020 Bergen ,
Norway

+47 55 58 93 90

Telefaks: E-post : Internett:
+47 55 58 93 83 post®hf.uib .no http :llwww . uib.no/hffa/

Mo
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiskefakultet/Faculty ofHumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITt FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra Institutt/From the Department of:
Instituttfor lingvistiske, littercere og estetiske studier/Dept. of Linguistics, literary and Aesthetic Studies

dr.art F_J PhD dr.philos. F^

Kandidatens navn/ Candidate's narre : Sigrun Åsebø
Født / Date of birth: 27.
E-post adresse / E-mail address : sigrun.asebo. uib.no
Avhandlingens tittel/Title of thesis:
Feminitetens rom og kvinnekroppens grenser - Å lese kunstens historie med A K Dolven og Mari Siaattelid

Søknadsdato/ Date of application : 02.09.2010

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt/Members of the proposed evaluating
committee:
Førsteopponent/First opponent : Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third

opponent : member/head of the committee:
Ulla An ær Jørgensen Malene Vest Hansen Sigrid Lien
Førsteamanuenis Postdoktor Professor
Institutt for kunst- Institut for Kunst- og Institutt for lingvistiske, litterære og
og medievitenskap Kulturvidenskab estetiske studier
Norges teknisk- København Universitet UiB
naturvitenskapelige universitet Karen Blixens vej 1
7491 Trondheim 2300 København S

Danmark
ulla.'or ensen ntnu.no vest c^i hum.ku.dk sigrid.lien@lle.uib.no
T1f.73596413 Tlf. +45 353-28195 Tlf. 55 58 32 01
Fax: Fax: Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitt medlem. /The members of
the proposed evaluating committee have accepted to serve as members of the committee.

Instituttleder/Head of Departm -nt sjef/Head of Administrat'ion

FOR FAKULTETET/FOR THE FACULTY:
Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komite og opponenter ved en eventuell disputas.
The Faculty of Humanities hereby approves the members of the proposed evaluating committee.
Dato/date : Saksur./Case no:

li i i A
I

De1Ean4)ean : Gjert KosØf%rsen Fakultetsdirektør/Faculty Director: Trine Moe

Kopi til kandidat og medlemmer i bedømmelseskomiteen/Cc: Candidate and members of the evaluating
committee

Postadresse : Besøksadresse: Telefon:
Postboks 7800 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway

Telefaks: &post: Internert:
+47 55 58 93 83 post@hffa.uib.no htip://www.uib .nolhffal
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UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 09.12.2010

Til stede: Instituttleder: Hoffmann
Gruppe A: Brautaset, Mikaelsson, Selberg
Gruppe B: Seland
Gruppe C: Watkins
Gruppe D: Solheim

Forfall. Heiret, Brors
Ikke møtt: Forsberg
Sekretær: Holsen

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader.

Ill Referatsaker
a. FU-møte 29.10.10
b. FU-møte 19.11.10
c. UUI-møte 15,11. 10
d. UUI-Øte 29.11.10

IV Orienteringssaker
a. Informasjon fra instituttlederen
- Bronsealderstillingen er under innstilling
- Christian Sæle tiltrer mellomstillingen i historiedidaktikk 01.01.11
- Bistillingen i religionsdidaktikk er uavklart i påvente av budsjettfordelingen
- Runar Hornnes tiltrer stipendiatstilling knyttet til NFK 01.01. 11
- Instituttlederstillingene, søknadsopplysningene er ikke offentliggjort
b. Fakultetsstyresaker
- Bemanningsplan: fakultetet sementerer fagnivå, noe som ikke er ønskelig.
Regreg er feilaktig registrert ved historie. Det er fortsatt en del uavklarte punkt
både ift eget og andre institutt som tilsier at saken bør utsettes.
- Studiestyre: rådet er negativt til dette som vil medføre overadministrasjon og
byråkratisering slik mandatet er utformet, og slik tidligere erfaring med
fakultetets undervisningsutvalg er. Det er videre uklart hvordan studiestyret
skal forholde seg til instituttet og M. Det er viktig at ansvar, myndighet og
kvalitetskontroll ligger på instituttnivå.
c. Midtveisevaluering - høringssvar
d. Arkivene ved HF - høringssvar



Sak 17/10 Bruk av insentivmidler - diskusjonssak
Hoffmann innledet om ny budsjettfordelingsmodell som medfører betydelig
større budsjettfordelingsmyndighet på instituttnivå fra og med 2011. Det vil
være nødvendig med en instituttmodell for 2011 og en langsiktig modell.
Det var enighet i rådet om at det må opprettholdes og etableres enkle og
rettferdige ordninger. Insentivtanken bør beholdes, på undervisningssiden for
master og Ph.D.-kanidater, men med mindre skille for normert/ikke normert
tid, og uten kjønnsskille. På forskningssiden bør det gis insentivmidler for
publikasjonspoeng, mens fellesmidler til forskningsgruppene bør
opprettholdes. Det bør vurderes om det skal innføres priser for laveregrads
undervisning og formidling. Spesielle byrder bør tas med i vurderingen når
andre midler fordeles.

Sak 18/10 Møteplan 2011
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet for AHKR vedtar den framlagte møteplan for 2011.

Eventuelt
Ingen saker.

Bergen, 3. januar 2011

Christhard Hoffmann
Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 12.01.2011, regnes protokollen som godkjent.



Referat fra møte i IDU ved Det humanistiske fakultetet
Dato : 21.01.11

Til stede:

NTL: Jan A Johansen og Kristin Torp Skogedal (vara)
Forskerforbundet : Tor Jan Ropeid
Fra arbeidsgiver : Trine Moe

Forfall : Akademikerne og Parat

II. Fakultetsstyresaker:

S 1111 Tilsettingsråd ved Det humanistiske fakultet
Moe orienterte om saken.

S 2111 Innføring av midtveisevaluering i ph.d-utdanningen
Moe orienterte om saken.

S 3111 Selvfinansierte doktorgradskandidater
Moe orienterte om saken.

S 4111 Videreføring av CMS etter utløp av finansiering fra NFR
Moe orienterte om saken.

I tillegg ble det gitt en muntlig orientering om foreløpig regnskap etter 2010 som viser at
fakultetet ved årsslutt har et mindre opparbeidet merforbruk enn beregnet.

III. Orientering om store saker våren 2011
Moe orienterte
Det er utarbeidet en oversikt over alle større saker som skal behandles i fakultetsstyret våren
2011. Flere av disse sakene krever innspill fra instituttene. Planen er sendt ut til informasjon
til instituttledere og administrasjonssjefer.

IV. Ambisjonsmål 2011
Moe orienterte.
Fakultetene er bedt om å gi en foreløpig rapport om resultater for 2010 og ambisjonsnivå for
2011 innenfor utdanning og forskning. Frist 21.01.11. Fakultetene er også bedt om å vurdere
risiko dersom ambisjonene ikke nås. Særlig når det gjelder studiepoengsproduksjonen er det
stor risiko for at målet ikke nås, med den konsekvens at inntekten knyttet til avlagte
studiepoeng fortsetter å synke.

Referent : Trine Moe

1
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Program for kunstnerisk utviklingsarbeid : Prosjektprogrammet

Referanseramme og overordnede føringer
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid omfatter forn. 2010 Stipendiatprogrammet (opprettet
2003) og Prosjektprogrammet (opprettet 2010). Programstyret som tidligere har hatt ansvar for
Stipendiatprogrammet, har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å organisere og administrere
også det nye prosjektprogrammet. Programstyret har dermed et overordnet nasjonalt ansvar for å
stimulere og fokusere kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge.

Programstyret forstår den faglige rammen for fagområdet kunst som hele bredden av kunstneriske
uttrykk, og legger til grunn at erfaringsutveksling og innsyn på tvers av enkeltdisipliner vil være med til
å fremme forståelsen og utviklingen av målsetningene og rammene for kunstnerisk uviklingsarbeid.

Prosjektprogrammet er opprettet med finansiering fra Kunnskapsdepartementet for å bidra til at
høyere kunstutdanning kan oppfylle sin lovpålagte oppgave:

--at universiteter og høgskoler utfører (--) kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå.
(Lov om universitets- og høgskoler av 2005, § 1-1 pkt b)

Retningslinjene for prosjektprogrammet bygger på forståelsen av de høyere utdanningsinstitusjonenes
særlige ansvar og forpliktelser for kunstnerisk utviklingsarbeid, slik dette er beskrevet nærmere i
utredningen "Vekt på kunst" fra 2007:

( ----- ) Kunstutdanningsinstitusjonene med sine fagfolk har et ansvar for å drive fagfeltene framover,
bidra til relevant faglig diskurs, og formidle denne virksomheten ikke bare til studenter, men til
større fagmiljøer og allmennheten. Utvikling av kritisk refleksjon, formulert på måter som kan nå
flere enn de interne faglige kretser og dermed utsette fagene for diskusjon, er en viktig utfordring for
disse utdanningsmiljøene.

(---) Individer og miljøer frembringer KU, men institusjonene inndrar denne virksomheten i et
institusjonelt perspektiv ved å se på KU som mer enn summen av en rekke individuelle verk eller
fremførelser. Utdanningene skal drive undervisning basert på KU på samme måte som det drives
forskningsbasert undervisning i høyere utdanning. Et kriterium blant flere for god kvalitativ KU bør
dermed være i hvilken grad dette arbeidet aktivt tilfører utdanningen og institusjonenes fagmiljø nye
faglige perspektiver. Samtidig må KU produsert i institusjonell kontekst ha legitimitet og vekke
profesjonell interesse utover utdanningsmiljøene. Den kunstneriske kvaliteten og arbeidets betydning
må måles opp mot nasjonal og internasjonal kunstnerisk virksomhet.
(UHR 2007, Jørgensenutvalget) s. 15+)

For å sikre prosjektprogrammets forankring i denne rammen, vil det være den enkelte institusjon som
står som prosjekteier for de prosjekter som får støtte gjennom programmet, gjerne med
samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt - også med partnere utenfor utdanningssektoren.
Institusjonen vil stå som garantist for at prosjektet har kunstnerisk og refleksjonsmessig kvalitet, og
gjennomføres i samsvar med forutsetningene for tildelingen. Den løpende tilsynsoppgaven for
prosjektgjennomføringen ligger ikke i programstyret, men hos den enkelte institusjon.

Programstyret tar derfor også sikte på å utvikle prosjektprogrammet i nær kontakt med de
utdanningsinstitusjonene som har ansvar for høyere kunstutdanning i Norge.

Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid
cio Kunsthøgskolen I Bergen , Strømgaten 1, 5015 Bergen
Telefon 55 58 73 00 Telefaks 55 58 73 10 www.kunststipendiat.no



Det vil ikke være programmets hovedmålsetning å finansiere kunstnerisk verksproduksjon som sådan.
Det er heller ikke intensjonen at programmet skal stimulere til prosjekter som har økonomisk profitt
som målsetning , men for et program som skal ha høyt kvalifisert kunstnerisk virksomhet som et
hovedelement - vil imidlertid samspillet mellom kunstnere , kunstneriske resultater og offentlige
arenaer for presentasjon av resultatene være av stor betydning . Det må derfor være rom for at
kunstnerisk produksjon rettet mot konserter , forestillinger, utstillinger mm. kan inngå i de prosjektene
som programmet deltar i finansieringen av.

Det er ingen formell øvre eller nedre grense for hvor mye det kan søkes om. I utlysingen vil
programstyret hver gang opplyse hvor store midler som står til rådighet, og søkere bør innrette
søknadens omfang realistisk i forhold til dette . Søknader om tilskudd i en størrelsesorden som
institusjonen antas å kunne dekke selv, vil ikke bli prioritert med mindre prosjektet antas å ha en
eksemplarisk rolle i prosjektprogrammet.

Som en viktig del av utviklings - og formidlingsarbeidet vil programstyret initiere åpne årlige
konferanser, der alle som har fått prosjektmidler deltar for å presentere sine prosjekter og redegjøre
for utvikling og utfordringer . Disse konferansene kan arrangeres i et rullerende samarbeid med de ulike
kunstutdanningsinstitusjonene , og programstyret vil vurdere mulighetene for å knytte disse opp til en
av de halvårlige samlingene for stipendiatprogrammet.

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid er partner i det nyopprettede Journal for Artistic Research, og
det vil være en forutsetning for å få støtte fra programmet at resultatene meldes inn til publisering
gjennom denne eller andre tilsvarende kanaler.

Søknadsfristene vil være spesielt tilpasset i forbindelse med oppstarten i 2011, men vil - etter planen -
fra 2012 bli lagt opp med en fast årlig rytme.

Første utlysning av midler vil bli foretatt i begynnelsen av 2011 , med søknadsfrist 01.05.11. I
forbindelse med utlysningen vil det bli avholdt informasjonsmøter i samarbeid med institusjonene. Det
taes sikte på vedtak om tildeling ca. 01.

Andre søknadsfrist vil være 01.11.11, og det taes sikte på vedtak om tildeling ca. 15.03.12.

Fra om med 2012 er planen å utlyse midler pr. 01.04 , med søknadsfrist 15.10 og vedtak om tildeling ca.
15.02 året etter . Første tildeling etter en slik søknadssyklus vil da komme rundt 15 . 02.13.

Oslo/Bergen , den 09.12.2010 / 11.01.11.

Aslaug Nyrnes
Programstyrets leder

Johan A. Haarberg
Adm. leder



Program for kunstnerisk utviklingsarbeid : Retningslinjer for Prosjektprogrammet
Fastsatt i samsvar med vedtak i programstyret den 09.12.10.

1 Formål

I samsvar med målformuleringen i Lov om universiteter og høgskoler § 1-1, punkt b, skal
prosjektprogrammet bidra til at det initieres og gjennomføres prosjekter innen kunstnerisk
utviklingsarbeid i Norge på høyt internasjonalt nivå.

Programmet skal bidra til at forståelsen av kunstnerisk utviklingsarbeid utfordres og utvikles, i dialog
med nasjonale og internasjonale relevante miljøer.

Programmet skal i egen regi initiere tiltak for dialog omkring kunstnerisk utviklingsarbeid.

Realiseringen av programmets profil gjennom de prosjektene som gjennomføres og gjennom
programmets møtesteder, skal bidra til den internasjonale debatten om hvordan Artistic Research kan
utvikles og profileres.

Kunstnerisk utviklingsarbeid forutsettes i denne sammenheng å inneha følgende dimensjoner:

- Ha en klar forankring i kunstnerisk praksis;

- Frembringe nye kunstneriske perspektiver og bidra til utvikling av kunstfeltet;

- Bidra med refleksjon omkring innhold og kontekst;

- Bidra til artikulering av og refleksjon omkring metoder og arbeidsformer;

- Fremme kritisk dialog innen eget fagmiljø og med andre relevante fagmiljøer;

- Være tilgjengelig for offentligheten i faglig relevante former;

- Være avgrenset i prosjektform, med en prosjektbeskrivelse som utgangspunkt og resultater som
presenteres offentlig.

Programstyret tildeler midler etter søknad til dette formålet.

2 Hvem kan søke

Alle søknader skal fremmes gjennom en norsk høyere utdanningsinstitusjon, som kontraktsmessig vil
være prosjekteier og ha overordnet ansvar for gjennomføringen av prosjektet.

Det settes ingen begrensninger på hvilke av de akkrediterte norske høyere utdanningsinstitusjonene
som skal kunne søke. Det avgjørende vil være søknadens kvalitet i henhold til programmets kriterier,
og hvilke kunstfaglige ressurser som kan kobles opp mot prosjektgjennomføringen.

Andre aktører kan være aktive partnere i prosjektet, men da basert på et samarbeid som er forankret i
en høyere utdanningsinstitusjon.
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3 Hva kan det søkes til

l utlysingen vil programstyret opplyse hvor store midler som står til rådighet, og søkere bør innrette
søknadens omfang realistisk i forhold til dette. Det kan søkes midler til følgende utgiftstyper:

- Lønn, så som ekstra tid (fristilling fra undervisning eller tilleggstid inntil 100 %) og engasjementer;

- Produksjon av kunstneriske resultater, så som materialer og utstyr, kjøp av tjenester mm.;

- Reiseutgifter - Inklusive bidrog til overnatting og diett';

- Seminarer og møter - N6: Se reiseutgifter.

- Dokumentasjon, presentasjon og formidling;

Det skal fremgå av finansieringsplanen hva slags utgifter prosjektet budsjetterer med, jfr. punkt 4.2.

Det kan ikke søkes midler til dekning av generelle administrasjons- og/eller overheadutgifter, jfr.
punkt 4.2.

Det kan søkes om midler til gjennomføring av prosjekter som strekker seg opp til tre års varighet - se
punkt 6 ang utbetaling.

4 Vurderingsgrunnlag

Søknader vil bli vurdert og prioritert ut fra hvordan de fyller følgende kriterier og formelle krav:

4.1 Faglige vurderingskriterier

De faglige vurderingskriteriene er oppdelt i fem hovedområder:

4.1.1 Faglige problemstillinger og prosjektmål

- Prosjektets kunstneriske kjerne;

- Prosjektets avgrensing, intensjoner og forventede resultater;

- Prosjektets overskridende potensiale.

4.1.2 Kontekst

- Prosjektets plassering i forhold til relevante faglige diskurser nasjonalt og internasjonalt;

- Hvordan prosjektet inngår i institusjonens fagmiljø og faglige strategi;

- Hvilken kontakt prosjektet har med relevante undervisningsmiljøer;

- Etiske spørsmål knyttet til gjennomføringen av prosjektet.

4.1.3 Arbeidsmåter og virkemidler

- Hvilke arbeidsformer og metoder vil bli lagt til grunn for de ulike dimensjonene i
prosjektgjennomføringen, jfr. programmets målsetninger i punkt 1, femte avsnitt;

- Hvilke faglige og metodiske utfordringer/risikofaktorer vil prosjektet innebære.

4.1.4 Kommunikasjon, presentasjon og formidling

- Hvordan synliggjøres prosessene underveis, og hvordan kommuniseres disse utad;

- Hvordan vil ulike sider av de faglige resultatene bli presentert og formidlet.

0

' Programmets tildeling dekker ikke overnatting og diett etter statens satser, men kan gi bidrog til
slike poster ut fra en realistisk vurdering.



4.1.5 Prosjektstyring og ressurser

- Hvem vil være prosjektleder og faglig ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet;

- Hvem vil være samarbeidspartnere i prosjektet;

- Hvilke faglige forutsetninger har prosjektdeltagerne (bakgrunn, kompetanse mm.) for å oppnå
prosjektets målsetninger;

- Hvilke personellmessige og økonomiske ressurser vil prosjektet ha til rådighet for
gjennomføringen , inkludert institusjonens - eventuelle samarbeidspartneres - egne bidrag, jfr.
også punkt 4.2 om finansieringsplan;

- Hvilken forankring vil prosjektet ha i institusjonens organisasjonsstruktur, for å sikre fremdrift og
faglig kvalitet.

4.1.6 Tilleggskvaliteter

For søknader som kvalifiserer seg i henhold til punkt 4.1.1 - 4.1.5, kan det være utslagsgivende for den
endelige vurderingen for tildeling om ett eller flere av følgende punkter er ivaretatt:

- Har prosjektet en flerfaglig dimensjon?

- Er prosjektet et samarbeid mellom flere fagmiljøer?

- Er prosjektet et samarbeid med eksterne partnere, så som flere institusjoner, virksomheter
og/eller organisasjoner?

- Har prosjektet en internasjonal dimensjon?

- Trekker prosjektet med seg stipendiater og/eller masterstudenter som aktive deltagere i den
faglige utviklingen?

4.2 Krav for å få søknaden vurdert

For at en søknad skal bli behandlet må det være redegjort for de elementene som knytter seg til
vurderingskriteriene i punkt 4.1. I tillegg må følgende krav være oppfylt:

- En norsk høyere utdanningsinstitusjon skal stå som formell søker og prosjekteier;

- Det skal foreligge en klart identifisert prosjektleder med førstekompetanse, ansatt ved
søkerinstitusjonen i minst 50 % stilling , som skal ha faglig ansvar for gjennomføringen av
prosjektet;

- Institusjonen må bidra med egne ressurser til gjennomføringen, og må i denne sammenheng
redegjøre for hvilke bidragskomponenter som vil inngå i prosjektgjennomføringen 2;

- Det må foreligge forpliktende tidsplan for prosjektgjennomføringen;

- Det må legges frem en detaljert finansieringsplan for prosjekter;

- Søknaden må redegjøre for hvilke miljøkonsekvenser gjennomføringen vil innebære;

- Søknaden må tematisere hvilke kjønnspespektiver som synes relevante;

- Søknaden må foreligge i PDF-format og vedleggene i elektronisk lesbar form;

- Søknadsteksten kan ikke overstige det omfang som er angitt i de enkelte delene av
søknadsskjemaet.

2 Disse bidragskomponentene kan omfatte generelle bevilgningsbidrag, FoU-tid , engasjementer , utstyr innkjøpt
spesifikt for gjennomføringen av prosjektet , overhead etc. Det forutsettes at det redegjøres i detalj for disse
bidragene i søknaden.



5 Behandling av søknader

Søknader kan fremmes på et skandinavisk språk eller på engelsk.

5.1 Søknadsfrist

Programstyret fastsetter fra år til år når søknadsfristen skal være og når det kan påregnes at
behandlingen og vedtak om tildeling kan være ferdigstilt. Det bør taes sikte på forutsigbarhet i
tidsplanen for dette.

5.2 Sakkyndig vurdering

Søknader som ikke har redegjort for de elementene som inngår i vurderingskriteriene i punkt 4.1 eller
som ikke oppfyller kravene i punkt 4.2, vil ikke bli sendt til sakkyndig vurdering. Dette avgjøres
administrativt.

For de øvrige skal det oppnevnes to eksterne sakkyndige for hver søknad. Så langt som mulig bør det
velges felles sakkyndige for hver faggruppe, og de samme sakkyndige bør fortrinnsvis vurdere flere
søknader.

Sakkyndige bør så langt som mulig ha minst samme kompetansenivå som prosjektledere i søknadene
som skal vurderes. Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert blant de sakkyndige.

De sakkyndige skal avgi individuell uttalelse i forhold til hver enkelt søknad, basert på vurdering i
forhold til de fastsatte kriterier i punkt 4.1 og kravene i punkt 4.2.

Den enkelte sakkyndige skal ikke rangere søknadene, men skal omtale hvert av strekpunktene under
punkt 4.1 og 4.2 separat. Uttalelsen skal for hvert enkelt prosjekt konkludere med enten Støtteverdig
elter Ikke støtteverdig.

Vurderingen fra de sakkyndige er unntatt fra offentlighet, men skal gjøres tilgjengelig for den
institusjonen som fremmer søknaden og for de som er medvirkende i prosjektet.

De sakkyndiges navn skal ikke fremgå i det som oversendes.

5.3 Vedtak om tildeling

Programstyret gjør vedtak om tildeling på bakgrunn av de fastsatte kriteriene i punkt 4.1 - 4.3,
vurdering fra de sakkyndige og administrativ innstilling. Programstyret gjør samtidig vedtak om
fullmakt til å utforme kontrakt.

I forbindelse med vedtak om tildeling, skal det opplyses hvem som har søkt og hvilke beløp det totalt
har vært søkt om.

5.4 Habilitet

Programstyrets medlemmer kan ikke delta i utformingen av søknader til programmet og kan heller ikke
være medvirkende i gjennomføringen av prosjektene.

Programstyrets medlemmer og varamedlemmer vil være inhabile i forhold til behandlingen av alle
søknader, hvis de rammes av bestemmelsene i forvaltningsloven eller det foreligger søknader fra nære
faglige samarbeidspartnere.

Varamedlemmer som har deltatt i utformingen av søknader til programmet eller som skal være
medvirkende i gjennomføringen av prosjektene, vil være inhabile i forhold til behandling av alle
søknader.

Programstyrets medlemmer og varamedlemmer er ikke inhabile for å vurdere søknader fra egen
institusjon.
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Det kan ikke oppnevnes personer som sakkyndige , som vil være inhabile i forhold til bestemmelsene i ,
forvaltningsloven eller i forhold til nære faglige samarbeidspartnere. Det kan hetter ikke oppnevnes
personer som har vært med i utformingen av søknader eller som skal være medvirkende i
gjennomføringen av prosjekter som kommer til behandling i den aktuelle søknadsrunden.

6 Kontrakt , utbetaling og rapportering

Det vil være prosjekteieren (institusjonen) som er ansvarlig for gjennomføringen og kvalitetssikringen
av prosjektet når prosjektstøtten er gitt.

Det skal utformes kontrakt for gjennomføringen av det enkelte prosjekt, jfr. punkt 5.3.

I kontrakten skal det fremgå at:

- 50 % av tildelingen skal utbetales ved kontraktsinngåelse og de resterende 50 % av tildelingen
utbetales ved sluttrapportering , jfr. allikevel neste avsnitt om flerårlige tildelinger;

- Prosjekteieren skal påse at sentrale prosjektmedvirkende deltar og presenterer på de årlige
prosjektseminarene i prosjektperioden og etter avslutning av prosjektet;

- Resultatene av prosjektet presenteres for publisering i Journal for Artistic Research eller
tilsvarende internasjonale publiseringskanaler.

Det skal fremgå av kontrakten hvordan prosjektgjennomføringen skal rapporteres.

Det kan søkes om midler til gjennomføring av prosjekter som strekker seg opp til tre års varighet.
Tildeling vi i så fall skje gjennom en årlig bevilgning , basert på opprinnelig tilsagn, bekreftelse på
gjennomføringsgrad fra institusjonen og med forbehold om Stortingets årlige bevilgning.

Kvaliteten på prosjektgjennomføringen vil være avgjørende for fremtidige tildelinger til samme
institusjon.
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Til
Avdelingsrådets medlemmer og varamedlemmer

Dato: 2.12..2010

Avdelingsrådsmøte Uni Rokkansenteret 6.12.2010

Det vises til tidligere e-postkontakt. Med dette oversendes dagsorden og sakspapirer til møtet i
avdelingsrådet 6. desember 2010.

Tid: 14.00 -16.00
Sted : Uni Rokkansenteret, Nygårdsgaten 5, 6. etg., møterom 6205
Middag : 16:30, Hanne på Høyden, Fosswinckelsgt. 18

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saker:

Sak 14110 Budsjett 2011
Sak 15110 Basisbevilgning
Sak 16110 InterMedia
Sak 17110 Oppfølging av strategi
Sak 18110 Kontrakter ved anbud
Sak 19110 Orienteringer
Sak 20110 Idemyldring

Eventuelt

Vedlegg: Referat fra møte 30.8.2 010
Sakspapirer

Vennlig hilsen

Jan Erik Askildsen Renate S. Lien
Forskningsdirektør Personal- og administrasjonsleder
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ROKKANSENTERET
AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2010

Sak 14110 Budsjett for 2011

Rokkansenteret har i november levert følgende budsjett for 2011 for behandling i styret i Uni
Research:

Budsjett 2011 ;
Inntekter 52 000 000
Direkte kostnader forskere ,
lønn o drift

39 800 000

Dekningsbidrag 12 200 000

Kostnader administrasjon
Lønn
Husleie , regnskapstj ., IT etc
Andre adm , kostnader
Avskrivninger

4 900 000
4 700 000
1 915 000

85 000
Sum administrasjon 11 600 000

Resultat 600 000

For sammenlikning med 2010 (budsjettet var da presentert noe annerledes):

Budsjett 2011 2010
Inntekter 52 000 000 55 000 000

Kostnader.
Lønn
Drift og kjøp forskning
Husleie , regnskapstj ., IT etc
Avskrivinger

Sum

32 600 000
14 015 000
4 700 000

85 000

51 400 000

30 550 000
18 990 000
4 600 000

60 000

54 200 000

Resultat 600 000 800 000

Budsjettet tar utgangspunkt i 50 forskerårsverk, som er status ved utgangen av 2010. Pr.
november 2010 er ca kr 36 millioner av budsjetterte inntekter kontraktfestet, og således sikre
inntekter ved normal prosjektframdrift. Vi regner med en inntekt på kr 1.500.000 fra



Universitetet i Bergen og SV-fakultet, knyttet til kompenasjon for utgifter, samt
kompensasjon for overtakelse av deler av aktivitet i Uni global. Resterende inntekt, kr 15
millioner, er usikre og krever innhenting av nye prosjekter. Av prosjektinntekter regnes ca
67% fra NFR, og ca 27% fra offentlig virksomhet.

Inneværende år er nye prosjekter utfakturert til kr 105.000, som gir en timesats på kr 739 for
et månedsverk med 142 utfakturerbare timer. Denne satsen må i enkelte tilfeller tilpasses
konkurransesituasjonen. Forskningsdirektør vil foreslå at sats for 2011 blir kr 110.000 pr
måned, kr 775 pr time.

Inneværende år har vi ledige forskermånedsverk på ca 3%. Vi regner med samme dekning
neste år. Da inkluderer vi i prosjektdekningen bruk av ca. kr 1.650.000 (ca 15 månedsverk) til
kompetansebygging og prosjektinitiering. Månedsverk brukt til dette blir kostnadsberegnet
etter vanlig utfaktureringssats. Dekning på 97% av tilgjengelige månedsverk innebærer en
gjennomsnittlig utfaktureringssats på ca kr 97.500. Både prosjektinndekning og
utfaktureringssats anses som optimistiske.

Basert på disse antakelser og regnskapsresultat pr oktober 2010, beregner vi et dekningsbidrag
på ca kr 12.200.000 , og anser et overskudd på kr 600.000 for 2011 som realistisk. Det er
1,15% av omsetning . UNI har et mål om et resultat for selskapet samlet på I% av omsetning.
Overskudd kan disponeres av avdelingene i påfølgende regnskapsår . Vi har ikke lagt opp til
noe overskuddsdisponering i 2011, men det kan vurderes nærmere når endelig resultat
foreligger.

Forslag til vedtak:
Avdelingsrådet tar budsjettet til etterretning.



UNI ROKKANSENTERET
AVDELINGSSTYRET 6. desember 2010

Sak 15/10 Basisbevilgning

Saken er godt kjent fra tidligere. Saken er blitt tatt opp av Forskningsinstituttunes Fellesarena
(FFA), som etter et møte med Kunnskapsdepartementet innkalte de fire søker-institutter til et
møte i slutten av september om strategi for arbeidet med basisbevilgning. Bakgrunn for
Departements ønske om å ta opp saken opp med FFA, var at de så at nåværende ordning for
kvalifisering skaper uklarheter. Spesielt er det et problem at institutter kan bli kvalifisert, men
samtidig ikke får bevilget en basisbevilgning. De ville derfor vurdere en endring av
kvalifiseringsordningen, samtidig som de så at de da måtte finne en løsning for de institutter
som allerede er blitt kvalifisert.

På grunnlag av møtet mellom FFA og de fire institutter, ble vedlagte brev sendt til Statsråd
Tor Aasland.

Budsjett for Kunnskapsdepartementet skal behandles i Stortingskomiteen 2. desember.

Ytterligere informasjon blir fremlagt i møtet.



Forskningsinstituttenes fellesarena - FFA
Postboks 5490,

Majorstuen
0305 Oslo

Oslo 18/10-2010

Statsråd Tora Aasland
Kunnskapsdepartementet

Basisbevilgning til instituttene

I møtet 20. august ba politisk ledelse FFA om å vurdere en mulig omlegging av
kvalifiseringsordningen for basisbevilgningen. Det ble diskutert å slå sammen
Forskningsrådets faglige vurdering og departementets beslutning om bevilgning slik at det
ikke ble flere institutter som er kvalifisert til basisbevilgning, men som ikke mottar dette.

Departementet har gjennom flere forskningsmeldinger uttalt at basisbevilgningen til hele eller
deler av sektoren bør økes og Forskningsrådet har hvert år prioritert en økning i
basisbevilgningen. Likevel har det vært en minimal utvikling i basisbevilgningen. 2010 var
nok et år uten priskompensasjon for de teknisk-industrielle instituttene som har lavest
basisbevilgning og som har vært prioritert og fremhevet i de siste forskningsmeldingene.

Samtidig medfører et nytt system for basisbevilgning en betydelig omfordeling mellom
instituttene og minimalt med friske midler. Vi konstaterer med skuffelse at det er liten politisk
vilje til å prioritere basisbevilgningene til instituttene og at nivået i stor grad er bestemt av
beslutninger for mange år siden.

Å kvalifisere flere institutter for basisbevilgning uten at de får dette, skaper ytterligere
forventninger som ikke blir realisert og vil sette hele systemet i miskreditt. Det samme gjelder
om flere institutter får basisbevilgning uten at vekstambisjonene fra de siste
forskningsmeldingene og forskningsrådets prioriteringer samtidig følges opp.

FFA vil i den anledning minne om at bevilgning av basismidler til forskning er basert på at
dette er nødvendig for å opprettholde og øke forskningskvaliteten. FFA er opptatt av at de fire
instituttene som i dag er kvalifiserte, får basisbevilgning, og at de kommer inn i dagens
ordning på samme nivå som de andre instituttene som er med i ordningen. FFA er også
opptatt av at man samtidig følger opp tidligere vedtak om vekst for de instituttene som i dag
har basisbevilgning.

FFA støtter at det skal være en selvstendig faglig vurdering fra Forskningsrådets side. Men
dagens ordning er uheldig så lenge regjeringen og Stortinget ikke følger opp egne meldinger
om en økning i basisbevilgningen. For å legge grunnlaget for at de fire kvalifiserte instituttene
nå kan få basisbevilgning, gir derfor FFA sin tilslutning til departementets forslag om å endre
ordningen. Ingen er tjent med at systemet for basisbevilgninger settes i miskreditt.
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FFA har alle institutter med basisbevilgning og de fire kvalifiserte instituttene (UniResearch
(som har Rokkansenteret som avdeling), NTNU samfunnsforskning , Nansen senter for
fjernmåling og Frischsenteret) som medlemmer . Alle de kvalifiserte instituttene har gitt sin
tilslutning til vurderingen i dette brevet.

FFA vil gjerne diskutere nærmere en praktisk gjennomføring av ordningen.

Med vennlig hilsen

Lars Holden
Styreleder

Gunnar Jor^fald
Daglig led

ce: Norges forskningsråd



Rokkansenteret i landskapet
2009 - Nøkkeltall i instituttsektoren

Rokkansenteret oq instituttsektoren
Inntektsferd. i
% av tak innta

Basisbevilg
ning NFR

Forvaltn.-
oppgaver

Bidrags-
inntekter

Prosjekt
o.a. NFR Oppdrag

Drift og
finans

IRIS - samfunn 8,8 0 8 41 41,3 1,4

ISF 17,5 0 0 36,2 38,2 8

NOVA " 30,6 0 4,1 19,6 44,4 1,3

SNF 12,6 0 0 51,8 32,4 3

Samlet samf.
Instituttsektor
m/basisfinans.

18,4 0,8 6,9 26,6 45,7 1,6

Rokkan 0 2,3 10,2 55,7 27,2 4,5

NTNU samfunn 0 15,5 1,5 31,8 48,8 2,4

Frischsenteret 7,3 0 0 70,9 16 5,8

Samlet samf.
instituttsektor

16,9 2,4 6,5 28,2 43,8 1,5

kkns r o instituttsektoren
Økonomi / Totale Drifts- Basis- Basis i % Basis pr
basishevilgn . inntekter resultat bevilgn , av forskerårsverk

2009 (mill) (min) (mill) driftsinnt. (1000)

IRIS- 71 5 0,1 6 ,1 8,7 145
samfunn

,

ISF 60,0 4,4 10,5 17,8 277

NOVA 89,2 0,7 27,3 30,6 354

SNF 59,3 2,9 7,5 12,7 177

Samlet samf.
Instituttsektor 1110,8 17,3 179,7 16,3 222
m/basisfinans.

Rokkan 61 ,8 1,1 0 0 0

NTNU
118,8 0,2 0 0 0

samfunn

Frischsenteret 27,5 0,6 2,0 7,6 120

Samlet samf.
1403 8 19 9 236 6 17,1 229

instituttsektor
, , ,

Rokkansenteret og instituttsektoren
Personal Årsverk ' Forsker Forsker Ansatte med Bistillings Nye
2009 årsverk årsverk i %' dr.grad pr -årsverk doktor-

av årsverk forskerårsverk grader

IRIS- 50 42 84 0,40 0,7 0
samfunn

ISF 52 38 73 0,84 1,1 1

NOVA 89 77 87 0,56 1,6 2

SNF 48 42 88 0,35 3,1 2

Samlet samf.
Instituttsektor 974 808 83 0,43 24,7 19

m/basisfinans.

Rokkan 48 39 81 0,83 3,3 3

NTNU
116 102 88 0,21 2,1 5

samfunn

Frischsenteret 19 17 86 0,61 3,4 0

Samlet samf.
1245 1031 83 0,42 35,2 29

instituttsektor



Rokkansenteret og instituttsektoren
Publisering Artikler i periodika Artikler i antologier Monografi Publisering 2006-2009
2009 eller serier

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 2

IRIS - samfunn 12 9 0 0 0 0 Publika~ B PuN Øjwre Øfo, sl ~.k

2006 2007 2008 2009 ' 2008 2007 2000 2009

ISF 27 3 31 6 2 0 vR r 9mk R" a ^aø za 22 23 16 0.39 0,42 oso Q,38
Yrtenakapeiige ar0 . 1 nasjonale ~knft 10 9 9 W O)6 0,17 OØ 0,27

NOVA 35 7 33 3 8 0 * 6 6 0 h OJO o,n ao9 oa

SNF 10 3 2 0 0 0
0oktwyadea+'hamSing^ 4 2 6 6 0,07 Rod 0.13 0,43

Ka~ E Brekk ~La g etc. 24 30 28 26 a,40 0.57 oet o s9

Samlet samf. Rapporter f egen serie 29 28 40 38 0,48 0,53 0,87 0,60 .

Instituttsektor 344 96 237 62 34 8 Fo etlrogtfra njegyng ar pope Y6 I59 117 96 2.80 a03 2.65 :
m/basisfinans. papå tenskapeiye"r .o9 f--kg 34 33 24 m 0,58 0.63 0,52 0.6t

Rokkan 23 8 21 7 4 1 t~, komme tww, kro *8 wetc . 27 27 21 23 ods ase 0,46 q4e

~bidmg rmtw*. ~r idelffikelae ete j 38 32 94 22 ; OØ Q61 074 C~

NTNU samfunn 11 6 6 1 3 0

Frischsenteret 15 2 0 0 0 0

Samlet samf.
421 119 284

l
72

l
43 10

linstituttsektor

Rokkansenteret o instituttsektoren Rokkansenteret o instituttsektoren
Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng

Publisering Artikler i periodika Artikler i Monografi Totalt Per f.
2008 Artikler i periodika Artikler i Monografi Totalt Per

2009 / serier antologier årsverk / serier antologier årsverk

IRIS- IRIS-
samfunn

22,7 22,7 0,54 samfunn 9,2 0 10,0 19,2 0,50

ISF 31,3 19,5 8,1 58,9 1,55 ]SF 16,2 6,3 13,1 35,6 1,03

NOVA 45,4 20,9 28,9 95,1 1,23 NOVA 39,2 9,9 43,1 92,2 1,29

SNF 9,8 0,5 10,3 0,24 SNF 5,8 0 0 5,8 0,16

Samlet samf. Samlet samf.
Instituttsektor 448,9 175,7 175,9 800,5 0,99 Instituttsektor 317,0 124,4 156,0 597,4 0,81
m/basisfinans. m/basisfinans.

Rokkan 36 ,3 15,3 17 ,1 68,7 1,78 Rokkan 27,3 10,5 6,6 44,3 1,23

NTNU NTNU
samfunn

14,1 2,5 7,5 24,1 0,24 samfunn
7,3 0 3,1 10,5 0,13

Frischsenteret 12,1 12,1 0,73 Frischsenteret 13,3 0 9,2 22.5 1,10

Samlet samf.
instituttsektor

548,2 205,5 210,1 963,7 0,93
Samlet samf.
instituttsektor 406,5 137,7 178,0 722;2 0,76



UNI ROKKANSENTERET
AVDELINGSSTYRET 6. desember 2010

Sak 16/10 InterMedia

Uni Research har vedtatt å legge ned avdelingen Uni Digital. Mesteparten av aktiviteten
overføres til Uni BCCS (Beregningsvitenskap). Uni Rokkansenteret har fått forespørsel om å
overta aktiviteter knyttet til InterMedia, samt aktiviteter knyttet til språktester.

Forskningsdirektøren har hatt separate møter med hhv. professor Barbara Wasson, leder for
InterMedia-gruppen, Dag Elgesem, Instituttleder ved Institutt for informasjons- og
medievitenskap (Infomedia) og Klaus Johanssen, forskningsdirektør for Uni BCCS om Inter
media, samt med Eli Moe, leder for språktestgruppen, og Klaus Johanssen. Her ble relevante
prosjekter presentert. Begge grupper gav utrykk for et ønske om tilknytning til Uni
Rokkansenteret.

Forskningsdirektøren fant at språktestgruppen ikke passer inn ved Uni Rokkansenteret, og har
gitt beskjed om dette.

Det er imidlertid mer uavklart for InterMedia . Det faglige fokuset til InterMedia -gruppen er
teknologi og læring ("technology enhanced learning"), og hovedaktiviteten er i dag er det EU-
finansierte SCY-prosjektet (' Ceated by You, se http://digital . uni.no/prosjekter/sey-science-
created-by-you), der Barbara Wasson er prosjektleder i Uni. De er dessuten involvert i EU-
prosjektet NEXT-TELL. Infomedia er partner og Uni-Digital er "tredjepart " i SCY-prosjektet
i Bergen . InterMedia -gruppen på Uni-Digital står for flest arbeidstimer i prosjektet , men også
flere ansatte ved Infomedia bidrar med arbeidstimer.

Problemstillingen er nå først og fremst om Uni Rokkansenteret skal overta de to EU-
prosjektene som i dag ligger ved Uni Digital. Det vil da også innebære å overta to ansatte
forskere i full stilling (Cecilie Hansen og Vibekke Vold), samt Barbaras Wassons
engasjement i 20% stilling. De vil ha prosjektdekning i disse to prosjekter til mars 2012.

Saken har vært diskutert med forskningsledene ved Rokkansenteret. Forskningsledergruppen
er samstemt i at disse prosjekter ikke passer naturlig inn i de eksisterende forskningsgrupper.
Det vil derfor bli en aktivitet på siden av det som i dag eksisterer, og lite integrert med vår
øvrige forskning. I tillegg kommer det moment at EU-prosjekter gir lav inndekning, og i
praksis ingen dekning ut over de kostnader som følger med engasjement av forskerne.
Regnskapsmessig er EU-prosjekter også ressurskrevende.

Et annet moment er det imidlertid om dette kan være viktig for utvikling av et langsiktig
samarbeid med Infomedia. Dag Elgesem har skissert en mulig modell i et eget notat til
Rokkansenteret ved forskningsdirektøren:

Instituttet (Infomedia) har siden sammenslåingen av informasjonsvitenskap og
medievitenskap i 2004 hatt som strategisk oppgave å utvikle forskning i
skjæringsfeltet mellom de to fagene. Samarbeid om en utvidet aktivitet ved Rokkan,
som omfatter både informasjons- og medievitenskapelig forskning, vil være i tråd med
denne strategien. På kort sikt betyr det at instituttet er positiv til at InterMedia-gruppen



nå plasseres på Rokkan. På lengre sikt er instituttet interessert i å være med å bidra til
at det etableres en mer permanent aktivitet knyttet til anvendt forskning på våre
fagområder, ved Rokkansenteret.

En mulighet er at vi gjør tiden frem til sommeren 2013 til en prøveperiode, hvor målet
er å utvikle prosjekter og søknader av felles interesse. Et element i dette kunne være at
det på forsøksbasis opprettes en gruppe for teknologi og mediestudier (eller en
liknende avgrensing) ved Rokkan, som Intermedia-gruppens prosjekter, medienorge
og eventuelle andre prosjekter sorterer under. Det er viktig at denne gruppen ikke blir
en isolert enhet, men at den blir sentral i en dialog om potensial for prosjektsamarbeid
mellom andre deler av Rokkan-miljøet, Infomedia og gruppen selv. En mulighet er at
det etableres et kontaktforum i forsøksperioden, med medlemmer hentet fra Rokkan,
Infomedia og gruppen. En oppgave for et slikt kontaktforum vil i den første perioden
være å gjøre en utreding av potensialet for prosjektutvikling, og å identifisere noen
spesielt lovende områder for videre satsing.

Fra Rokkansenterets side har forskningsdirektøren gitt uttrykk for at det ikke er ønskelig med
modeller på siden av vår vanlige struktur (selv om vi pr i dag har et unntak med medienorge).
Vi kommer lett i en ren administrasjonsrolle, og får ikke bidratt til integrerende aktiviteter.
Således kan det bli vanskelig også å sikre oppfølging av de ansatte, og rammer for å skaffe
nye prosjektekr når EU-prosjektene løper ut.

Forskningsdirektøren skal ha et møte med Dag Elgesem og Arne Svindland, før saken om
plassering av de to EU-rpsojetker skal opp i Uni sitt styre 8. desember.

Forskningsdirektøren ønsker å legge saken fram for å få en vurdering fra Avdelingsrådets
medlemmer.



UNI ROKKANSENTERET
AVDELINGSSTYRET 6. desember 2010

Sak 17/10 Oppfølging av strategi

Strategi for perioden 2011-2014 har vært behandlet i tidligere møter, og vedlegges. Det er
viktig at vi har en kontinuerlig oppfølging, og foretar en prioritering av saker vi vil jobbe
med.

Forskningsdirektøren ønsker å ha en gjennomgang av handlingsplanene i strategien, ved å
trekke fram de forhold vi arbeider med, og hva planer vi har for ytterligere konkretisering.

Av relevans for strategien, har det nylig vært gjort nyrekrutteringer innen samfunnsøkonomi,
samt at forholdet til Infomedia (se sak 16/10) har kommet konkret på dagsorden som følge av
utenforliggende forhold. Videre arbeides det med å bygge opp et internt kursopplegg for
registerdatabehandling. Den saken forskningsledergruppen har prioritert høyest, er
informasjon og kommunikasjon. Kommunikasjonsdirektør Monica Sandnesmo deltok på et
møte med forskningsledergruppen, og saken blir hovedtema for et utvidet
forskningsledermøte 7. desember.

Strategi med handlingsplaner er vedlagt.



Strategi med arbeidsmål for Uni Rokkansenteret 2010 - 2014

Innledning

Strategien formuleres i form av tre hovedmål, og tilhørende innsatsområder. Innsatsområdene
skal konkretisere hovedmålene i form av etterprøvbare mål. Her utdypes arbeidsmål for
strategiperioden.

Hovedmål

Hovedmål for Uni Rokkansenteret er å gjennomføre og formidle kritisk flerfaglig samfunns-
og kulturforskning av høy kvalitet.

Vi har for perioden 2010-2014 følgende hovedmål for aktiviteten:

1. Være et ledende nasjonalt forskningsinstitutt innen samfunns- og kulturforskning, og
være på et europeisk toppnivå i noen forskningsfelt.

2. Styrke norsk samfunns- og kulturforskning i samarbeid med SV- og HF-fakultetene
ved Universitetet i Bergen.

3. Være kjent for kritisk og nyskapende forskning av høy kvalitet.

Innsatsområder

I femårsperioden skal Uni Rokkansenteret arbeide med 6 innsatsområder knyttet til
hovedmålene. Valg av innsatsområder bygger på vurderinger av situasjonen ved Uni
Rokkansenteret og i de nærmeste omgivelsene, av vilkårene for forskningsinstitusjoner og av
trekk ved den norske forskningspolitikken.

Mål for kommende 5-årsperiode:
- Uni Rokkansenteret skal videreutvikle sin flerfaglige forskningsprofil
- Uni Rokkansenteret skal styrke seg ved nye forskningsområder og metodeutvikling
- Uni Rokkansenteret skal styrke forskningskompetanse i staben og publisere aktivt
- Uni Rokkansenteret skal få en bredere og mer solid finansiell plattform
- Uni Rokkansenteret skal være synlig i den offentlige debatt
- Uni Rokkansenteret skal ha en profesjonell prosjektadministrasjon

Uni Rokkansenteret skal videreutvikle sin flerfaglige forskningsprofil

Forskningen ved Rokkansenteret er i hovedsak forankret i samfunnsvitenskap og humaniora.
Mange prosjekter er flerfaglige, og det er ønskelig ytterligere å øke andelen med samarbeid på
tvers av disipliner. Evne til flerfaglighet er en viktig forutsetning for å nå fram i konkurransen
om forskningsmidler innenfor sentrale samfunnstema. Forskningsgruppene danner en
hovedarena for å utvikle flerfaglig samarbeid, men det oppmuntres også til samarbeid på tvers
av gruppene. Forskningsprofilen skal også utvikles i samarbeid med fagmiljøene ved
Universitetet i Bergen, og det skal legges opp til felles initiativ ved utlysning av
forskningsmidler og ved rekruttering av doktorgradsstudenter. Det er viktig å videreutvikle
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samarbeid med andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt. Dette øker vår
kompetanse, og derved også muligheter for å nå fram med prosjektsøknader. Vi samarbeider
noe med andre avdelinger i Uni Research, men dette representerer en for lite utnyttet ressurs.

Uni Rokkansenteret skal arbeide for å:

Være aktuelle og aktive deltakere innen samfunnsvitenskapelig forskning på sentrale
områder for den offentlige debatt

o Opprettholde forskningsaktiviteten innenfor de eksisterende forskningsfelt ved
senteret der vi allerede gir innspill til den offentlige debatt. Det skal være rom
for variasjoner i aktivitet, knyttet til forhold vi har liten kontroll over, som
eksempelvis at nye forskningsmidler er vanskelig tigjengelige, eller at sentrale
forskere ikke er tilgjengelige for en aktivitet.

Utvikle forskningsprosjekter med deltakere fra flere fag, og spesielt søke inn flere
prosjekter som kombinerer ulike metodiske tilnærminger

o Dette er kontinuerlig pågående, og må hele tiden tilpasses konkrete
utlysninger.

o Fordrer en aktiv planlegging fra ledelsen i søkerprosesser, spesielt ved NFR-
prosjekter

o Fortsatt bruke forskningsgruppene aktivt som arenaer for å utvikle det
flerfaglige samarbeidet

Utvikle forskningsprosjekter i samspill med ulike miljøer ved Universitetet i Bergen
og i Uni Research

o Ha møter med ledelsen ved SV- og HF-fakultetene og relevante institutter om
mulige nye aktiviteter

o Bruke Uni sin ledergruppe og Uni sine forskningslederkurs aktivt for å knytte
kontakter og fremme forskningsideer som kan leder til prosjektsøknader

Utvikle kontakten med andre forskningsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt
o Ved fortsatt aktiv deltakelse på møter og konferanser, og ved å invitere til

samarbeid ved utlysninger av forskningsprosjekter.

Uni Rokkansenteret skal styrke seg ved nye forskningsområder og metodeutvikling

Uni Rokkansenteret skal videreføre sine tematiske satsingsområder og vedlikeholde
eksisterende metodekompetanse. Forskningsmarkedet er imidlertid dynamisk, og en må derfor
skape grunnlag for å kunne konkurrere på nye områder. Vi ønsker å være i forkant gjennom å
bruke ressurser på å styrke eksisterende forskningsområder og å bygge opp kompetanse der vi
mener vi har mulighet til å kunne konkurrere om betydelige forskningsmidler. I kommende 5-
årsperiode er det en målsetting at vi:

Utvikler ny forskning på viktige temaer i den offentlige debatt der vi i dag er lite
aktive

o Klima, miljø og energi representerer områder som er aktuelle og hvor vi har
liten aktivitet . Senteret har kompetanse på relevante metoder, der vil bli lyst ut
forskningsmidler , det er grunnlag for samarbeid med andre avdelinger i Uni,
der er interesse i staben , og rekruttering er mulig.

o Innenfor rettsliggjøring og jus er vi i ferd med å bygge opp kompetanse.
Denne kan utvikles i videre i samarbeid med Universitetet i Bergen, og
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finansiering kan komme via Norges forskningsråd (VAM) og departementer.
Det er rekrutteringsmuligheter.

Styrker forskningskompetansen i samfunnsøkonomi
o Senteret har god kompetanse innen generell samfunnsvitenskap, men i mange

prosjekter ønskes bidrag også fra samfunnsøkonomi. Det gjelder innen
analyser av offentlig sektor, helse og trygd, utdanning og klima/miljø. Senteret
har i dag få samfunnsøkonomer, men det er realistiske rekrutteringsmuligheter.

Utvikler prosjekter innen medievitenskap, fortrinnsvis i samarbeid med UiB
o Nye og interessante muligheter for prosjekter om rollen til nye medier, samt

om medienes rolle for utvikling av velferdsstaten. Her er også en stor uutnyttet
mulighet for samarbeid med et stort institutt ved Universitetet i Bergen innen
samfunnsvitenskapelig medieforskning, og derved antatt gode
rekrutteringsmuligheter.

n Søke kontakt for å kartlegge mulige felles interesser.
Øker kapasiteten innen forskning som bruker kvantitative og registrerdatabaserte
analyser

o Det er stort behov for kunnskap om hvordan politikk og tiltak virker
(evalueringer). Mange prosjektutlysninger knyttet til evalueringer fordrer
kompetanse innen kvantitative metoder og analyse av registerdata, hvor vi per i
dag har for liten kapasitet.

n Rekruttering og kompetansebygging i staben.

Uni Rokkansenteret skal styrke forskningskompetansen i staben og publisere aktivt

Uni Rokkansenteret sikrer prosjekter gjennom høy kompetanse i staben. Det er viktig å gi rom
for å styrke kompetansen til de etablerte forskere, og rekruttere nye forskere. Kompetansen
dokumenteres ved stillingsopprykk og publiseringer i fagfellevurderte tidsskrifter og bøker.
Det er spesielt viktig å øke publiseringer i gode internasjonale tidsskrifter. Kompetansen økes
også ved nyrekruttering, og vi skal derfor til enhver tid arbeide aktivt for å få tak i nye
forskerrekrutter. Det er også en målsetting å skaffe større internasjonal bredde i vår stab, blant
annet med å rekruttere internasjonal seniorkompetanse i bistillinger og motta gjesteforskere.

Konkrete målsettinger for kompetanseutvikling:

Opprettholde publiseringsnivå i gode fagtidsskrift med referee-ordning, og i bøker
o Krever prosjekter som gir grunnlag for publisering (NFR, EU, generelt

langsiktigere prosjekter)
o Tid for forskerne til kompetansebygging og arbeid med artikkelpublisering,

gjennom videreføring av ordning med 'kompetansepakker'.
o Lage et opplegg for å belønne publisering, ut over det som omfattes av lokale

lønnsforhandlinger
Flere forskere skal få kompetanse som forsker I

o Fordrer tilrettelegging for publisering, eksempelvis 'kompetansepakker'.
Sikre faglige uviklingsmuligheter for staben

o Frikjøp i form av kompetansepakker, men også lengre perioder med frikjøp,
fortrinnsvis knyttet til utenlandsopphold.
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n Kan delfinansieres av senteret (tilbakeholdt overskudd,
basisbevilgning) og ved søknader eksternt, eksempelvis knyttet til
pågående langsiktige prosjekter i Norges forskningsråd.

o Gi alle ansatte muligheter til å videreutvikle sin faglige, metodiske og
administrative kompetanse i form av kurs eller lignende

o Kontinuerlig arbeide for å videreutvikle kompetanse i prosjektledelse
Rekruttere nye forskere

o Doktorgradsstudenter og post.docs
n Gjennomføre tiltak for å sikre gjennomstrømning for tilknyttede

doktorgradsstudenter på normert tid (i samarbeid med Universitetet)
o Seniorforskere fra universitet og høyskoler og utlandet i bistillinger

n Skal styrke søknader og være med på søknadsutforming, i tillegg til
regulere bidrag i prosjekter

n Må i utgangspunktet finansieres via pågående prosjekter, men det bør i
enkelte tifeller kunne gis rom for direkte finansiering av en bistilling til
en sentral senior forsker som kan være viktig for å utvikle nye
aktiviteter.

o Legge til rette for gjesteforskere.

Uni Rokkansenteret skal få en bredere og mer solid finansiell plattform

Uni Rokkansenteret har fortsatt ikke basisfinansiering. Slik finansieringen er viktig for å sikre
vedlikehold og utvikling av kompetanse, og arbeidet med å få den på plass vil fortsette. Vi
ønsker å opprettholde en betydelig finansiering fra Norges forskningsråd.
Finansieringsplattformen bør imidlertid gjøres bredere, for å sikre flere prosjekter og for å
være mindre utsatt for bortfall av enkeltsatsinger eller forskningsprogram. Dette betyr at vi
tillegg til å fortsette arbeidet med basisfinansiering og opprettholde søknadsaktiviteten til
Norges forskningsråd, også må jobbe aktivt mot nye finansieringskilder. Et viktig hensyn er at
de kilder som vi jobber mot, skal dele målsettinger om fri forskning av høy kvalitet.

Økonomisk styrke sikres også ved god prosjektdekning og -styring. Ingen ansatte kan i lengre
tid være uten prosjektdekning. Våre prosjekter må prises etter hva markedet kan betale, og i
gjennomsnitt sikre en inntjening som gir et overskudd for avdelingen totalt sett. Dette skal
likevel ikke forhindre oss fra noen ganger å påta oss mindre økonomisk lønnsomme
prosjekter, som en investering eller fordi det anses som nyttig og forskningsmessig spesielt
interessant. Uni Rokkansenteret skal ha en målsetting om årlig overskudd i størrelsesorden 1-
2% av omsetning, i tråd med krav i Uni Research. Et overskudd skal disponeres av
avdelingen, og brukes til faglig utvikling og styrking av senteret.

I kommende periode er målsettingene:
- Sikre basisbevilgning

o Fortsette pågående arbeid med lobbying i samarbeid med Uni nResearch og de
tre andre institutter som står utenfor ordningen

- Oppnå et årlig overskudd av driften på 1-2%, som skal kunne disponeres av
avdelingen i påfølgende år

- Opprettholde omfanget av dagens NFR-finansiering
o Lage støtteordninger for søknadsarbeidet ved utlysninger i forskningsprogram

som er relevante
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o Arbeide for å få ansatte ved Uni Rokkansenteret inn i programstyrer i Norges
forskningsråd

Få flere internasjonale prosjekter, først og fremst europeiske (EU og andre) og
nordiske prosjekter

o Hvert år sende eller delta i søknader til internasjonale forskningsprogram
n Opplegg for formidling av utlysninger

o Til enhver tid være engasjert i pågående EU-prosjekter
n Som koordinator eller partner

Mer finansiering direkte fra departementer og andre offentlige etater
o Skjer nå mest i form av søknader på utlyste prosjekter, men kan forbedre

muligheter ved direkte henvendelser og kontakter mot departementer og
direktorater, og mer samarbeid med andre institutter.

n Det lages et opplegg for aktiv påvirkning og en oversikt over
institusjoner vi helt konkret skal orientere oss mot og kontakte

Finansiering av forskningsprosjekter fra næringslivet
o Minst ett nytt samarbeidsprosjekt med større foretak

n Det tas initiativ fra senterets ledelse, ved henvendelse til relevante
foretak

o Satsinger skal skje i form av regulære forskningsprosjekter og ikke konsulent-
eller utredningsoppdrag.

Uni Rokkansenteret skal være synlig i den offentlige debatt

En av vitenskapens samfunnsforpliktelser er å formidle kunnskap til allmennheten gjennom
ulike kanaler. Mange prosjekter planlegges med populærvitenskapelig formidling. Det er
viktig å bringe ny kunnskap inn i den offentlige debatten. Deltakelse i utredningsarbeid og
komiteer kan sees som ledd i denne forpliktelsen. Også foredrag på konferanser og overfor
beslutningstakere, kronikker, utstillinger og populærvitenskapelig formidling hører med.
Informasjonsarbeidet, med Rokkannytt og web-sider, skal styrkes ved å gjøre samspillet
mellom forskerne, administrasjonen, Uni sentralt og formidlingsavdelingen ved Universitetet i
Bergen mer systematisk og helhetlig, og gjennom høynet intern kompetanse på
formidlingsområdet.

Forskerne ved Uni Rokkansenteret skal:

Formidle forskningsresultater til samfunnet - ut over den vitenskapelige formidlingen
o Det skal tas initiativ til å lage opplegg for formidling, i samarbeid med

kommunikasjonsdirektør i Uni
o Fortsette utgivelse av Rokkan nytt som kan presentere aktuelle

forskningsnyheter
o Invitere eller la oss invitere til møter med pressen
o Inngå i et samarbeid med TV2 eller NRK Hordaland?

Delta i debatter om tema innenfor sine kunnskapsområder
o Oppfordre til kronikker, debattinnlegg og intervjuer

Stille sin kompetanse til rådighet for innsats ved offentlige utredninger, gi høringer og
uttalelser og andre innspill overfor beslutningsmiljøer

5



Gjennom kontakt med og samarbeid om forskningsprosjekter med ulike brukergrupper
innenfor offentlige tjenester, organisasjoner og internasjonalt samarbeid, gi bidrag fra
forskningen til brukerne av forskningen

Uni Rokkansenteret skal ha en profesjonell prosjektadministrasjon

Uni Rokkansenteret har en svært kompetent administrativ stab, som bistår forskerne,
tilrettelegger administrative rutiner for en effektiv prosjekthåndtering, og ivaretar kontakt med
oppdragsgivere . Det er viktig at Uni Rokkansenteret framstår som profesjonell ved inngåelse
og håndtering av kontrakter . Forskerstaben trenger støtte i arbeidet med utarbeiding av
søknader og anbud, både for budsjettering, og for sikre at nødvendig dokumentasjon og
formkrav er på plass . Det er viktig å ha god kommunikasjon med den sentrale administrasjon i
Uni Research , som også gjennomfører administrative oppgaver for Uni Rokkansenteret. Vi
må til enhver tid være åpen for endring av ansvarsforholdet mellom de administrative nivåer.

I 5-årsperioden skal det jobbes med:

Forbedre rutiner ved prosjektsøknader og initiering av prosjekter
Rutinisere virksomhetens erfaringer fra ulike søknadsprosesser
Rutinisere virksomhetens erfaringer fra gjennomføring av større og mindre prosjekter
Utvikle nye og bedre økonomirapporteringssystemer for avdelingen som gjør det
lettere å ha oversikt over prosjektdekning og økonomisk utvikling.
Sikre tilgang til kurs og nødvendig kompetansebygging for den administrative staben

6



NI ROKKANSENTERET
AVDELINGSSTYRET 6. desember 2010

Sak 18110 Offentlige anbud og instituttsektorens konkurransevilkår

Det har vært flere oppslag i media den senere tid, spesielt Aftenposten, om hvordan
forskningsinstitutter tvinges til å godta kontraktsvilkår som bryter med akademisk frihet og
prinsipper. Også Rokkansenteret har hatt flere prosjekter med de omtalte kontrakter, som
egentlig er beregnet for konsulentoppdrag. Problemene går på rettigheter til resultater, samt at
oppdragsgiver i prinsippet kan endre resultater som er fremkommet i oppdraget.

Så vidt vi kjenner til, har Uni Rokkansenteret aldri opplevd at disse kontrakter har skapt slike
problemer, men det er utilfredsstillende å være i en situasjoner det kan skje. Spesielt mener vi
at det er uheldig med slike kontrakter i det som vi mener klart er rene forskningsoppdrag.

Jeg vedlegger ppt presentasjonen fra et innlegg holdt av Sveinung Skutle , NIFU-step, på NFR
sitt instituttledermøte for de samfunnsvitenskapelige institutter 30. november . Her fremgår
også den problematiske kontraktsformulering , se side 5 i vedlegget.

Uni Rokkansenteret ønsker å bruke dette som bakgrunn for en diskusjon av vår rolle i forhold
til konsulentoppdrag på den ene siden, og forskning på den annen. Jeg oppfatter forskerstaben
som å ønske å framholde forskningsprofilen sterkt, og mener også det er i overensstemmelse
med vår og Uni Research sin strategi. Det kan innebære at vi skal ha en tøffere linje i forhold
til slike kontrakter, og risikere å tape oppdrag.

Forskningsdirektøren ønsker Avdelingsrådets syn på vår hvordan vi skal forholde oss til
konsulentkontrakter.



Instituttsektorens konkurransevilkår
- utfordringer og tiltak

Sveinung Skule

W
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Organisering og ledelse i instituttsektoren og UoH

n Institutter Universiteter& vitenskapelige høyskoler
3
3

Inkluderende forskningsmiljø
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forskningsaktiviteter
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Instituttsektoren konkurransevilkår

• Skvis mellom UoH og konsulentselskaper
n Konkurransevilkår i forhold til begge sektorer er viktig

N I FU NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon , forskning og utdanning www.nifustep.no



Staten klipper og limer i forskning
n Forskere må akseptere konsulentkontrakter
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BØr instituttene ta forbehold i sine tilbud?

n I konkurransegrunnlaget

Aksept av vilkår
Leverandøren må erklære at samtlige vilkår som oppstilles i dette

konkurransegrunnlaget er akseptert.

n I kontraktsutkastet:

OPPHAVS- OG EIENDOMSRETT

Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle
rettigheter til Oppdragets resultater tilfaller Kunden når betaling er skjedd,
med mindre annet er avtalt i bilag 6, og med de begrensninger som følger
av annen avtale eller ufravikelig lov.

Rettighetene omfatter også rett til endring og videreoverdragelse, jf lov 12.
mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) § 39b.

Konsulenten beholder rettighetene til egne verktøy og metodegrunnlag. Begge
parter kan også utnytte generell kunnskap (know-how) som ikke er
taushetsbelagt som de har tilegnet seg i forbindelse med Oppdraget.
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Instituttsektorens konkurransevilkår

n I forhold til konsulentbransjen
- Praktisering av offentlige innkjøpsregler

• Bruk av konsulentkontraktene
• Bruker ikke forskningsunntaket
• Mange småoppdrag - rammekontrakter brukes lite
• Ressursødende anbudsregime - suboptimal bruk av forskningsressurser

- Mange offentlige virksomheter mangler strategi for langsiktig utvikling
av kunnskapsgrunnlaget for egen virksomhet

n I forhold til UoH- sektoren
- Instituttene behandles som kommersielle foretak (moms, skatt)
- Dårligere rammevilkår for EU-prosjekter
- Manglende kompensasjon for forskeropplæring i instituttene
- Dårligere tilgang til biblioteksressurser
- Insentiver for samarbeid med instituttene mangler for UoH
- Subsidiering av konkurranseutsatte prosjekter i UoH-sektoren
- Kreditering av publikasjoner

LLL aW
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Tiltak

n Styrke konkurransevilkår i forhold til konsulentbransjen
- Lag en veileder for oppdragsforskning og evaluering (NFR, KD og Difi)

• Råd om forskningsbasert strategi for eget kunnskapsgrunnlag
• Forklare forskjell mellom konsulentoppdrag og oppdragsforskning
• Anbefale standardkontrakt for oppdragsforskning
• Anbefale og veilede om rammekontrakter
• Råd om utforming av konkurransegrunnlag og oppdragsbeskrivelse

- Veiledningstjeneste i Forskningsrådet?

n Bidra til like konkurransevilkår med U&H
- Gi UoH insentiver for samarbeid med instituttene
- Styrke instituttenes vilkår for forskeropplæring og bidrag til PhD-

utdanning og forskerskoler
- Styrke medfinansiering og insentiver for EU-prosjekter
- Styrke tilgang til biblioteksressurser
- Transparent kostnadsgrunnlag UoH

NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning www.nifustep.no



UNI ROKKANSENTERET
AVDELINGSSTYRET 6. desember 2010

Sak 19/10 Orienteringer

1. Personalet ved Uni Rokkansenteret per desember 2010

Antall Årsverk
Personer midlertidig fast kvinner menn Desember 2009 2010

Forskningsassistent 2 2 0 0 2 2 2,3 2,8
Forsker Ill 1 1 0 0 1 1 0,5 0,7
Forsker II 33 3 30 17 16 32,25 28,8 30,3
Forsker l 3 0 3 1 2 3 3 3,5
sum 39 6 33 18 21 38,25 34,6 37,3
Bistilling 16 16 0 4 12 3,2 4,2 3,3
sum 55 22 33 22 33 41,45 38,8 40,6
Felles administrasjon 8 0 8 6 2 6,4 6,2 6,6
Prosjektadministrasjon 5 1 4 3 2 3,9 4,1 3,4
Sum ansatt
Rokkansenteret 68 23 45 31 37 51 ,75 49 ,1 50 ,6
Stipendiater 7 7 0 5 2 6,8 7,6 6,8
Postdoktorer 1 1 0 1 0 1 1,8 1
Sum alle Rokkansenteret 76 , 31 45 37 39 59 ,55 58 5 58 ,4

Nyansettelser:
• Kamrul Islam, PhD i økonomi
• Karin Monstad, PhD i økonomi

Planlagte nyansettelser:
• Stipendiat knyttet til prosjektet "Provision of welfare to 'irregular migrants"'
• Postdoktor knyttet til samme prosjekt
• Stipendiat knyttet til prosjektet "Reforming the Welfare State. Accountability,

democracy and management"
• Postdoktor knyttet til prosjektet "Judicialisation and social citizenship"

2. Nye prosjekt

• FRISAM: The Social Contract as an Organizing and Justifying Principle
• FRISAM: Forsker ved Uni Rokkansentere er også involvert i prosjekt ved CNIL

Regulating Religion: Secularism and Religious Freedom in the Global Era
• NFR's Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon: har bevilget ca 12 mill til

prosjektet "Provision of welfare to'irregular migrants"'. Prosjektet er et samarbeid
med Det juridiske fakultet, UiB

• Bistand til utvidelse av inntektsfordelingsmodell i Helse Nord



• Kunnskapsstatus om omsorgsordningene, oppdrag for offentlig utvalg som skal
utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse

• Regionalt forskningsfond

3. Søknadsinitiativ
• Evaluering av pensjonsreformen

.
s

SFF innen Frivillighet og sivilsamfunn
Klimasatsning
Møte med ledelsen ved Det humanistiske fakultet

4. Nytt fra Uni
• Budsjett Uni Research
• Etiske regler Uni Research
• Forskningsledersamling 26. januar

5. Instituttledermøte i NFR



AvdelingsrådsmØte
Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier

Referat fra Avdelingsrådsmøte 6.12.2010

Til stede:
Rådsmedlemmer: Knut Helland, Gjert Kristoffersen, Ruth Grung, Kjellbjørg Lunde, Hans-
Tore Hansen, Eystein Jansen, Benedicte Carlsen, Bodil Ravneberg

Fra administrasjonen: Jan Erik Askildsen og Renate Storetvedt Lien

Saksliste

I Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 14/10 Budsjett 2011

Forskningsdirektøren orienterte om saken, jf. saksdokumentet.

Det kom følgende kommentarer til budsjettet:
• Bør framheve at det i 201.0 .kun var 3 % ledige forskerårsverk og samtidig opplyse i.

teksten om at de dekkede forskerårsverkene inkluderer kompetansemidler
(utfakturering på ca. 95 %n).

• Ha strategitenkning inn i budsjettet i forhold til hvor det for eksempel er mulig å hente
inn midler - Forskningsdirektøren kommenterte at det ligger i strategien og i forhold
til hvilke søknader en sender inn.

• Tydeliggjøre hva som ligger i posten Drift og kjøp forskning andre og hva nedgangen
her betyr.

• Det står at det er en nedgang i omsetning, men ikke spesifisert hva reell omsetning er.

• Hvorfor den kraftige økningen i lønnskostnader? - Forskningsdirektøren viser til at det
her ligger en prosentvis økning i lønn som han mener er rimelig realistisk.

• Hva menes med at utfaktureringssatsen er rimelig optimistisk? - Forskningsdirektøren
mener med dette at vi ligger på omtrent hva vi mener er en markedsbasert prissetting.
Det er neppe rom for stor økning i pris, selv om vi for NFR-prosjekter i gjennomsnitt
ligger litt under maksimal utfaktureringssats.



Sak 15110 Basisbevilgning

Forskningsdirektøren orienterte om innstilling fra Kyrkje-, utdannings- og
forskningskomiteen (KUF), fra møte torsdag 2. desember, om at Uni Rokkansenteret, sammen
med Frischsenteret og NTNU Samfunnsforskning kommer inn på basisfinansieringsordningen
fra 201. L. Innstillingen ber regjeringen om å disponere 5 mill innenfor rammen på disse tre.
Saken vedtas endelig 9.12. Dette er en stor sak for Uni Rokkansenteret, som det har vært
jobbet med i 12 år. Det første brevet med søknad om basisbevilgning ble sendt i 1989 av
daværende forskningsdirektør Kari Tove Elvbakken.

Avdelingsrådets medlemmer var svært fornøyd med innstillingen, men mante samtidig til at
utfallet ikke måtte bli et hvileskjær. Uni Rokkansenteret må fortsatt være en pådriver for å
gjøre systemet rettferdig, spesielt mht. inn- og utgang av ordningen, og være forberedt på
endringer når systemet skal evalueres (etter tre års funksjon).

Forskningsdirektøren redegjorde kort for basisbevilgningens betydning for budsjettet: Dersom
grunnbevilgningen brukes på samme måte som kompetansepakker har blitt brukt - vil det få
lite budsjettmessig betydning. Kompetansepakker deles ut etter søknad og prises på samme
måte som utfakturerte månedsverk. Det er ikke Ønskelig å bruke basisbevilgning for å dekke
ledige måndesverk.

Det kom innspill om at dersom det skal vær en diskusjon om hva midlene skal brukes til, så
må en også vurdere individuell belønning i forhold til innsats.

Sak 16110 InterMedia

Forskningsdirektøren redegjorde for saken, jf. saksdokument.

Avdelingsrådet drøftet saken
Som det ved flere anledninger har vært tatt opp i avdelingsrådet, og som også er tatt med i Uni
Rokkansenteret sin strategi, bør samarbeidet mot media styrkes. I denne konkrete saken må
forskningsdirektøren vurdere om overtakelse av .lntermedia vil styrke dette samarbeidet mht.
Uni Rokkansenterets faglige profil. I denne vurderingen bør forskningsdirektøren ha tett
dialog med instituttledelsen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap og jobbe videre
for å styrke relasjonen til instituttet.



Sak 17110 Oppfølging av strategi

Strategien ble ferdig utarbeidet høsten 2010. Forskningsdirektøren ga en første rapport til
Avdelingsrådet i møtet. Det ble ikke tid til en full gjennomgang av strategien på møtet, og
saken ble besluttet å tas opp igjen på neste rådsmøte.

Innspill vedrØrende nye forskningsområder og metodeutvikling
• Vedrørende klima og energi så mangler politikken den samfunnsvitenskapelige

tekningen - dette er et potensial som. Uni Rokkansenteret kan utnytte.
o I forhold til NFR-midler, så kom ikke den ventede økningen i forskningsmidler

som var indikert i utredningen 'klima 2021'.
• TV2 blir værende i Bergen. Viktig for Uni Rokkansenteret å være offensive overfor

dem.
• Uni Rokkansenteret bør ha større ambisjoner om metodeutvikling enn det som

kommer fram i strategien.
• Bør bruke begrepet 'kommunikasjon og medier' i strategien i stedet for

'medievitenskap'.
• Uni Rokkansenteret må bli tydeligere og sterkere på allmennrettet publisering.
• Det bør inn tydeligere i strategien hvordan en tenker i forhold kompetanseutvikling og

hvordan en skal holde på seniorer.

Videre rapportering og diskusjon vedrørende strategi tas opp i neste møte. Det tydeliggjøres
til dette møtet hva ledelsen ved senteret mer konkret ønsker en debatt om.

Sak 18/10 Kontrakter ved anbud

Forskningsdirektøren redegjorde for saken, jf. saksdokument . Det ble også vist nyhetsklipp
fra TV2-nyhetene, 26.11. om en rapport fra Rokkansenteret vedrørende bruk . av tvang overfor
rusmisbrukere . Innslaget hadde tittelen : "Kritisk forskningsrapport ble usynliggjorC.
Avdelingsrådet tar til etterretning at det jobbes både lokalt og nasjonalt med å sikre at
forskning for offentlige myndigheter skal. være basert på kontrakter som sikrer forskningens
frihet , og spesielt kravet om at det ved forskningsoppdrag ikke skal brukes kontrakter
beregnes for konsulentoppdrag . Det understrekes også at Uni Rokkansenteret er en
forskningsinstitusjon , ikke en konsulentbedrift.

Sak 19110 Orienteringer

Forskningsdirektøren orienterte i henhold til saksdokument

Sak 20110 Idemyldring

Utsatt til neste møte.
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Orientering til fakultetsstyret om midlertidige ansettelser  

 
Dokumenter i saken: 

1. Notat om midlertidig tilsetting datert 10.02.2011 

 

Bakgrunn 

Fakultetsstyret vedtok i møte 14.12.2010 ”Langsiktig bemanningsplan for Det humanistiske 

fakultet”. Planen gjelder for perioden 2012 til 2015 (sak 94/10). 

 

Fakultetet mottar med jevne mellomrom krav om fast tilsetting fra midlertidig tilsatte ved 

instituttene og sentrene. Dersom den vedtatte bemanningsplanen skal fungere etter sin 

hensikt, er det viktig at de som er involvert i tilsettingsprosessene er bevisst på bruken av 

midlertidig tilsettinger, slik at ikke fakultetet havner i den situasjonen at ledige stillinger 

besettes på bakgrunn av krav om fast stilling, og ikke etter utlysning. Det er også viktig at 

fakultetet har rutiner som sikrer en god personalpolitikk og som sikrer størst mulig 

forutsigbarhet både for arbeidsgiver så vel som for arbeidstaker. 

 

Særlige utfordringer: 

Midlertidige tilsettinger er en utfordring for universitets- og høgskolesektoren. En 

arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet har utredet tiltak for å redusere andelen 

midlertidig tilsatte i universitets- og høyskolesektoren og mener at institusjonene må tilstrebe 

økt bevissthet og kunnskap rundt kravet til legitime grunnlag for midlertidig tilsetting. 

Fakultetet og grunnenhetene har stort fokus på dette i personalarbeidet.  

 

Det knytter seg noen særlige utfordringer til midlertidige tilsettinger. Disse utfordringene vil 

for vår del hovedsakelig være knyttet til: 

 Langvarige undervisningsengasjementer  

 Engasjementer i tilknytning til åremålsstillinger (primært stipendiater og postdoktorer) 

 

Undervisningsengasjementer 

De fleste problemstillingene knyttet til midlertidige tilsettinger har vi hatt i forbindelse med 

langvarige undervisningsengasjementer. Det har vært eksempler på at forelesere har hatt 

mange slike engasjementer og på den måten oppnådd rettigheter som fast ansatt. Slike 

gjentatte engasjementer har vært spesielt mye brukt ved førstesemesterstudiene. Fordi flere 

nå er tilsatt i faste stillinger, er behovet for midlertidig tilsetting sterkt redusert. Det er også 

svært viktig med god kommunikasjon mellom fagkoordinatorene og instituttledelsene om 

midlertidige ansettelser før det midlertidige arbeidsforholdet starter. 

 

Utfordringen i saker knyttet til undervisningsengasjementer er ofte først og fremst å få avklart 

om tjenestetiden har vært sammenhengende i det enkelte tilfellet. Fakultetet og 
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grunnenhetene har i dag konstant oppmerksomhet rettet mot slike saker, og 

personalseksjonen vil ha jevnlige møter med instituttene i forbindelse med midlertidig 

ansettelse i undervisningsengasjementer.  

 

Åremålsstillinger 

Stipendiat- og postdoktortilsettinger er åremålstilsettinger som i sin natur er midlertidige og 

som ikke gir rett til fast ansettelse. I de tilfeller hvor slike åremål blir umiddelbart etterfulgt av 

undervisningsengasjementer eller tilsetting som forsker vil situasjonen kunne bli en annen. 

Dersom for eksempel en postdoktor umiddelbart etter at postdoktorstillingen utløper, blir 

tilsatt i en undervisningsstilling, kan arbeidstakeren samlet ha mer enn fire års 

sammenhengende tjeneste. Dette kan bety krav på fast ansettelse såfremt 

undervisningsengasjementet er internt finansiert og samtidig ikke er et vikariat. Vikarer i 

vitenskapelige stillinger får ikke rett til fast stilling, men kan få fortrinnsrett til ledig stilling 

dersom selve vikariatet har vart i mer enn fire år. 

 

En stor del av den eksternfinansierte forskningen utføres i dag ved universitetet og ikke i 

randsonen. Dette er en ønsket utvikling, men det medfører også utfordringer ved at samlet 

tjenestetid for arbeidstakerne i mange tilfeller blir mer enn fire år. Det er ofte tidligere 

stipendiater og postdoktorer som er mest aktuelle for å tilsettes i de eksternfinansierte 

forskningsprosjektene nettopp på grunn av sin kompetanse. En stipendiat eller postdoktor 

som blir engasjert i et eksternfinansiert prosjekt kort etter at åremålet er utløpt, vil trolig ha en 

samlet tjenestetid som overstiger fire år. Dette medfører ikke at arbeidstaker har rett til en 

fast stilling, men arbeidstaker vil ha oppnådd det sterke stillingsvernet i staten. Det gis en 

videre orientering om stillingsvernet i vedlagte notat. Det er kun et fåtall ansatte som oppnår 

det sterke stillingsvernet, og i disse tilfellene må arbeidsgiver gå til oppsigelse med den 

begrunnelse at arbeidet faller bort når finansieringen bortfaller. Oppsigelsestiden er da seks 

måneder med lønn, men prosessreglene for oppsigelser i staten kan føre til at en slik sak 

kan ta betydelig lenger tid enn seks måneder. Det stilles også krav til saklighetsbegrunnelse. 

Tjenestemannsloven åpner for oppsigelse under forutsetning av saklig grunnlag, men i 

forhold til oppsigelse av en eksternt finansiert stilling er det juridisk uklart hvilke krav som 

stilles til saklig grunnlag.  

 

I vedlagte notat er det redegjort for bruk av varsel og oppsigelse. Det har ikke vært vanlig 

praksis å gå til oppsigelse av ansatte ved UiB unntatt i helt spesielle tilfeller, og det finnes pr. 

i dag ikke gode nok skriftelige rutiner for hvordan dette skal håndteres ved UiB. Fakultetet vil 

samarbeide med UiB sentralt og andre fakulteter om å utarbeide rutiner og prosedyrer for 

oppsigelser knyttet til eksternfinansierte stillinger. 

 
Muntlig orientering med utgangspunkt i notatet vil bli gitt i møtet. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret tar sak om midlertidig ansettelser til orientering. 

 
 
   

 
Gjert Kristoffersen 
dekan   

Trine Moe 
fakultetsdirektør 

 



 1 

Det humanistiske fakultet, personal- og økonomiseksjonen 

Notat av: 10.02.2011 

 

MIDLERTIDIG TILSATTE 

Generelt 

 

Hovedregelen i norsk arbeidsrett er at en tilsetting skal være fast, jf. arbeidsmiljøloven 

(aml) § 14-9 og tjenestemannsloven (tjml) § 3 nr. 2. 

 

Det kreves særskilt hjemmel for at en tilsetting skal være midlertidig. 

 

Er en tjenestemann midlertidig tilsatt uten at det finnes særskilt hjemmel for det, er han å 

anse som fast ansatt. 

 

I unntakene fra hovedregelen om fast tilsetting kan det skilles mellom to kategorier: 

 

Stillinger hvor lovgiver har lagt til grunn at stillingskategoriene i seg selv er definert 

som midlertidige/tidsbegrensede: Hjemlene finnes i universitets- og høyskoleloven 

(uhl). 

 

- åremålstilsatte ledere, jf. uhl § 6-4, a-d 

 

- postdoktorstillinger, jf. uhl § 6-4 f 

 

- stipendiatstillinger, jf. uhl § 6-4 g 

 

- vitenskapelige assistenter, jf. uhl § 6-4 h 

 

og 

 

Stillinger hvor lovverket gir unntaksvis adgang til midlertidig tilsetting: 

  

- tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom, jf. tjml § 3 nr. 2 a, 1 alternativ, 

eller for å utføre et bestemt oppdrag, jf. tjml § 3 nr. 2 a, 2 alternativ 

 

- arbeidet er ikke fast organisert og det er usikkert hvilke tjenestemenn som trengs, 

jf. tjml § 3 nr. 2 b 

 

- tjenestemannen skal gjøre tjeneste i stedet for en annen/flere andre (vikar) jf. tjml 

§ 3 nr. 2 c 

 

- til ledig fast vitenskapelig stilling der en ikke klarer å få kvalifisert søker: 

      

midlertidig kvalifiseringsstilling jf. uhl § 6-5 nr. 1 
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midlertidig dekning av undervisningssituasjonen, jf. § 6-5 nr. 2 

 

- bistillinger i inntil 20 % av undervisnings- og forskerstilling, jf. uhl § 6-6 

 

Arbeidstakere som er helt unntatt fra bestemmelsene i tjml jf. forskriftene § 1  

 

      - forelesere, hjelpelærer, øvingslærere og praksisveiledere med mindre enn 

 37,5 % av full stilling, eksamenssensorer og eksamensinspektører 

 

Hjemmelen for midlertidig tilsetting av disse arbeidstakerne finnes i aml § 14-9. 

 

Bestemmelsen er lite praktisk for oss, da definisjonen på foreleser er gjesteforeleser og 

ikke timelærer. Timelærere ansettes med hjemmel i tjenestemannsloven.  

 

Opphør av midlertidig tjeneste, jf. tjml § 7 

 

En midlertidig tilsatt tjenestemann skal fratre uten oppsigelse når tilsettingstiden er ute, 

jf. tjml § 7 nr. 2, 1 ledd når tilsettingen har vært knyttet til: 

 

- et bestemt tidsrom, jf. tjml § 3 nr. 2 a, 1 alternativ 

 

- åremålstilsatte ledere, jf. uhl § 6-4, a-d 

 

- utdanningsstillinger, jf. uhl § 6-4, f-h 

 

Varighet av åremålstilsettinger og utdanningsstillinger er fastsatt i forskr. til tjml  ( § 3 ) 

og forskr. til uhl § 6-4 

 

- bistillinger, jf. uhl § 6-6 

 

- vikarer fratrer uten oppsigelse når stillingens faste innehaver inntrer i stillingen, 

jf. tjml § 7 nr. 2, 2 ledd 

 

En tjenestemann som er tilsatt for et bestemt tidsrom har plikt til å fratre tjenesten når 

tiden er ute, også selv om arbeidsoppgavene han var midlertidig tilsatt for å utføre ikke er 

avsluttet. Arbeidsgiver står også fritt til å bestemme at arbeidsoppgavene ikke skal 

utføres lenger, eller at de skal fordeles på andre fast tilsatte tjenestemenn i virksomheten 

eller at stillingen skal besettes fast ved ny kunngjøring. 

 

Plikten til å fratre uten oppsigelse er betinget av at tjenestemannen er lovlig midlertidig 

tilsatt. Tjenestemenn som ikke er lovlig midlertidig tilsatt må sies opp for at 

tjenesteforholdet skal opphøre. 

 

Tjenestemenn som har stillingsvern etter tjml § 10 fordi de har mer enn fire års 

sammenhengende tjeneste, vil som hovedregel ikke ha plikt til å fratre uten oppsigelse. 
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Dette unntaket gjelder likevel ikke for åremålsstillinger, utdanningsstillinger og vikar for 

innehaver av vitenskapelig stilling. 

 

En tjenestemann som gis permisjon fra sin faste stilling for å fungere midlertidig i en 

annen stilling i virksomheten, vil ikke ha krav på fast tilsetting i den stillingen han 

fungerer i uansett tjenestetid. Hjemmel for en slik tilsetting vil være tjml § 12 siste 

punktum. 

 

Har den midlertidige tjenesten vart mer enn ett år, skal tjenestemannen ha minst en 

måneds varsel om at tjenesteforholdet opphører slik at tjenestemannen kan innrette seg på 

å slutte. Varselet bør være skriftlig.  

 

 

Fratredelse uten oppsigelse - vikarer 

 

- vikarer fratrer uten oppsigelse når stillingens faste innehaver inntrer i stillingen, 

jf. § 7 nr. 2, 2 ledd. Vikar for innehaver av vitenskapelig stilling plikter å fratre 

uten oppsigelse når stillingens faste innehaver inntrer i stillingen, selv om 

vikariatet har vart mer enn 4 år, jf. forskr. § 2 nr. 3. Dersom vikariatet har vart i 

mer enn 4 år, skal vedkommende ha fortrinnsrett til ny stilling, jf. tjml § 13 nr. 1 a 

og forskr. § 7 nr. 2.   

 

- Dersom den faste innehaveren av stillingen ikke kommer tilbake, og stillingen blir 

lyst ut for ny, fast tilsetting, kan vikaren fortsette som anonym vikar til ny 

stillingsinnehaver tiltrer. Den anonyme vikaren plikter da å fratre uten oppsigelse. 

 

- Arbeidsgiver kan som hovedregel ikke bytte en vikar med en annen vikar. 

 

 

Fratredelse uten oppsigelse – tidsbegrenset vikariat 

 

Med tidsbegrenset vikariat menes tilsetting i en vikarstilling som er tidsbegrenset.  

Opphør av tidsbegrenset vikariat kan skje på to måter: 

 

- Når den faste stillingshaver kommer tilbake, jf tjml § 7, nr. 2, 2 ledd 

 

- Når tiden for et bestemt tidsrom er ute, jf tjml § 7, nr. 2, 1 ledd  

 

Det at man har to opphørsgrunner kan skape uklarhet med hensyn til 

fratredelsestidspunktet. Kan være aktuelt hvor man vil kunne klare seg uten en person i 

stillingen ved et gitt tidspunkt, selv om ikke den faste stillingsinnehaveren er kommet 

tilbake. 
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Fratredelse etter oppsigelse, jf. tjml § 7 nr. 2, 4 ledd: 

 

Midlertidig tilsatte tjenestemenn som har krav på oppsigelse: 

 

- tjenestemenn som er tilsatt for å utføre et bestemt oppdrag, jf. tjml § 3 nr. 2 a 

 

- tjenestemenn som er tilsatt fordi arbeidet ikke er fast organisert – usikkert hvilke 

tjenestemenn som trengs, jf. tjml § 3 nr. 2 b, dersom ikke arbeidsavtalen også 

viser til at ansettelsesforholdet er tidsbegrenset 

 

- tjenestemenn som er ulovlig midlertidig tilsatt fordi det ved tilsettingstidspunktet 

ikke fantes særskilt hjemmel 

 

- tjenestemenn med mer enn fire års sammenhengende tjeneste 

 

- tjenestemenn tilsatt i eksternt finansierte prosjekter når oppdragsinntekten faller 

bort før sluttdato i arbeidsavtalen 

 

Fireårsregelen, tjml § 10 – Sterkt stillingsvern 

 

”Midlertidig tjenestemann med mer enn fire års sammenhengende tjeneste kan sies opp 

med seks måneders frist når stillingen inndras eller arbeidet faller bort”, jf. § 10 nr. 1. 

Bestemmelsen er blitt fortolket slik at tjenestemenn som normalt skulle ha fratrådt en 

midlertidig stilling uten oppsigelse etter tjml § 7 nr. 2, 1. eller 2. ledd, etter mer enn fire 

års sammenhengende tjeneste i virksomheten, likevel ikke plikter å fratre, men i stedet 

har krav på formell oppsigelse etter § 10.  

 

Sagt på en annen måte innebærer dette at en midlertidig tjenestemann etter mer enn fire 

års sammenhengende tjeneste i virksomheten får status og stillingsvern som om 

vedkommende var fast tilsatt. Det er dette som kalles ”fireårsregelen”. 

 

Det er tjenestemannens status og tjenestetid på ”oppsigelsestidspunktet” som er 

avgjørende for om vedkommende har krav på fast stilling. Departementet har lagt til 

grunn at all sammenhengende tjeneste som vedkommende har i virksomheten skal 

medregnes, uavhengig av om tidligere tilsettingsforhold i virksomheten falt utenfor tjml 

§§ 9 og 10, forutsatt at tjenestemannen på oppsigelsestidspunktet har et tilsettingsforhold 

som faller inn under lovens §§ 9 og 10.  

 

I personalreglementet for UiB er det inntatt følgende beregningsregel for tjenestetiden: 

”For tjenestetidsberegning i relasjon til tjenestemannslovens §§ 9 og 10 legges til grunn 

all sammenhengende tjeneste med Universitetet i Bergen som arbeidsgiver”. I praksis 

innebærer dette at også tilsettingsperioder i åremålsstillinger, utdanningsstillinger og 

stillinger som er eksternt finansiert teller med ved beregning av tjenestetiden dersom man 

er gått direkte over fra denne stillingen til stillingen som gir et sterkt stillingsvern.  
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Tjenestemannen behøver ikke å ha vært i full stilling i disse fire årene. Det er ikke 

adgang til å ”lufte” vedkommende, dvs. å la et midlertidig tjenesteforhold opphøre i et 

tidsrom med det formål å forhindre at tjenestemannen får rett til fast stilling etter 

fireårsregelen. I saker hvor midlertidig tilsettingsforhold avbrytes som beskrevet, har 

departementet ikke ansett avbruddet som reelt. Vi vurderer det nå ikke som opphold i 

tjenesten dersom en midlertidig tilsatt person bare har et opphold i ferietiden, men saker 

om beregning av tjenestetid må vurderes individuelt. 

 

 

Oppsigelsesgrunner ved midlertidig tilsetting i mer enn fire år, jf. tjml § 10 

 

- ”stillingen inndras eller arbeidet faller bort” 

 

I saker der fakultetet fatter vedtak om at en midlertidig tilsatt i mer enn fire år har 

rettskrav på fast tilsetting, er det fordi stillingen ikke er inndratt og arbeidet ikke er falt 

bort. 

 

For eksternt finansierte oppdrag sidestilles bortfall av oppdragsinntekt med at arbeidet 

faller bort, jf. forskr § 2 nr. 4 

 

- ”vedkommende på grunn av sykdom er varig uskikket til forsvarlig å  

 utføre sin tjeneste” 

 

      - ”vedkommende av andre grunner er varig uskikket for stillingen” 

 

 

Oppsigelse av midlertidig tilsatt tjenestemann med mindre enn fire 
års sammenhengende tjeneste, jf. tjml §§ 8 og 9 

 

Oppsigelsesgrunn  

 

- i prøvetiden, jf. tjml. § 8 

 

Vedkommende kan ikke tilpasse seg arbeidet eller tilfredsstiller ikke rimelig krav 

til dyktighet eller pålitelighet 

 

- mindre enn fire års sammenhengende tjeneste, jf. tjml § 9 

 

Kan sies opp når det har saklig grunn i virksomheten eller i tjenestemannens 

 forhold. 

 

 Oppsigelsesfrister 

 

- I prøvetiden – tre uker 
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- Ved tjenestetid mindre enn ett år – en måned 

 

- Ved tjenestetid mer enn ett år – tre måneder 

 

- Etter tjml § 10 mer enn fire år – seks måneder 

 

 

Fortrinnsrett til ny stilling, jf. tjml § 13 

 

Før en tjenestemann blir sagt opp fordi stillingen er inndratt eller arbeidet er falt bort, 

vedkommende på grunn av sykdom er varig uskikket til forsvarlig å utføre sin tjeneste, 

eller vedkommende ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendig eller foreskrevet 

for stillingen, skal tjenestemannen om mulig tilbys annen passende stilling (som er ledig 

og som fakultetet har bestemt skal besettes) dersom vedkommende har minst ett års 

sammenhengende tjeneste. Det kan også være snakk om rett til annen passende stilling i 

staten (ekstern fortrinnsrett). Fortrinnsretten gjelder bare der tjenestemannen har de 

nødvendige faglige og personlige egenskapene for den aktuelle stillingen. Dersom en 

tjenestemann har fortrinnsrett til ledig stilling og fyller vilkårene for å bli tilsatt, skal han 

tilsettes i stillingen uten at den lyses ut.   

 

Når en tjenestemann er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert, sidestilles 

bortfall av oppdragsinntekt med bortfall av arbeid etter lovens § 10 nr. 1, jf forskr § 2 nr. 

4. Ekstern fortrinnsrett etter tjml § 13 kan ikke gjøres gjeldende av midlertidig tilsatt 

undervisnings- eller forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er 

eksternt finansiert, jf. forskr. § 7 nr. 2 b. De kan heller ikke få ventelønn, jf. § 11 nr. 3. 

Det er imidlertid usikkert om man for intern fortrinnsrett kan gjøre det samme unntaket. 

Det er innen rettspraksisen uavklart om en arbeidsgiver, i det han vurderer oppsigelse av 

en midlertidig tilsatt tjenestemann i et eksternt finansiert prosjekt, har plikt til å 

undersøke om det finnes passende ledige stillinger i egen virksomhet, før en kan si at en 

oppsigelse vil være saklig. 

 

Vikar for innehaver av vitenskapelig stilling har ved mer enn fire års sammenhengende 

tjeneste fortrinnsrett til ny passende stilling, jf. tjml § 13 nr. 1 a og forskr § 7 nr. 2. 

 

Tjenestemenn som har plikt til å fratre uten oppsigelse har ikke fortrinnsrett. 

 

  

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
 

 

  

  

 

Forslag om nedlegging av lærarutdanningsutvalet ved Det humanistiske 
fakultet  

 
Dokumenter i saken 

 

1. Brev frå HF til IF, LLE og AHKR av mars 2009 

2. Mandat LUHF og PUHF 

3. Brev frå universitetsleiinga av mai 2010 

 
Bakgrunn 
 

Hausten 2004 starta dei femårige integrerte lærarutdanningsprogramma opp ved 

Universitetet i Bergen som følgje av universitetsstyressak 23, møte 19.2.04, 2003/9913. 

To program vart lagt til Det humanistiske fakultet: femårig integrert lærarutdanning med 

master i framandspråk (engelsk, tysk, fransk) og femårig integrert lærarutdanning med 

master i nordisk. Organisatorisk vart det oppretta eit tverrfakultært programstyre som skulle 

ha ansvar for å leie og koordinere verksemda. Dei involverte fakulteta oppretta vidare kvart 

sitt lærarutdanningsutval, med visedekan for utdanning og internasjonalisering som leiar og 

representant i programstyret. Såleis meinte ein å sikre bindeleddet mellom programstyret og 

lærarutdanningsutvala. Fakulteta som tilbyr programma skulle ha hovudansvar for 

programma, og eit eige lærarutdanningsutval var meint å understreke fakultetet sitt ansvar 

for studieprogrammet. HF har sidan 2004 har lærarutdanningsutval (LUHF). 

  

Programma har gjennomgått endringar sidan 2004, både fagleg og administrativt. HF sine 

program heiter no Integrert lektorutdanning med master i framandspråk (MAHF-LÆFR)og 

Integrert lektorutdanning med master i nordisk (MAHF-LÆNO). I 2009 oppretta HF eit 

programutval (PUHF) for begge lærarutdanningsprogramma ved fakultetet og tilsette ein 

programkoordinator i full stilling. Programutvalet står for den daglege drifta av programma, 

medan lærarutdanningsutvalet syter for overordna kvalitetssikring, strategisk 

programutvikling og fungere som kontrollorgan. Leiar av PUHF er ein fagdidaktikar frå LLE 

eller IF.  LUHF er leia av visedekan for utdanning og internasjonalisering. 

 

Våren 2010 gjorde universitetsleiinga ei justering av organiseringa og ansvarsfordelinga i 

lektorutdanninga der mellom anna programstyret sitt mandat og fakulteta sitt ansvar vart 

endra. I den nye strukturen skal fakulteta nemne opp representant til programstyret og 

avgjere samansetjing av råd og utval, inklusive eventuelle lærarutdanningsutval. Fakulteta er 

altså ikkje lenger pålagde å ha lærarutdanningsutval. Visedekan for utdanning og 

internasjonalisering er HF sin representant i programstyret. 

 

Hausten 2010 vedtok fakultetsstyret å opprette eit studiestyre ved HF. Leiar av PUHF er 

medlem i studiestyret, og visedekan for utdanning og internasjonalisering er leiar av 

studiestyret. Som følgje av samansetjinga av studiestyret og mandatet, samt det endra 
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ansvaret fakulteta har etter justeringa av lektorutdanninga, finn fakultetet at 

lærarutdanningsutvalet sine oppgåver og ansvar kan ivaretakast av studiestyret. 

 

Programutvalet ved HF drøfta forslaget om å leggje ned lærarutdanningsutvalet ved HF i 

møte 3.2.11, sak 11/5. I saksdokumentet var det følgjande forslag til vedtak: 

 

PUHF har forståelse for at Lærerutdanningsutvalget ved HF foreslås nedlagt i sin nåværende 
funksjon med få møter. Opprettelsen av et studiestyre, der undervisningskoordinatorene fra 
ulike institutter er representert sammen med leder for PUHF under ledelse av visedekan for 
utdanning, kan være et godt tiltak for å fremme kommunikasjon og reell integrasjon av 
fagdidaktikk og studiefag på HF. PUHF tar til etterretning at studiestyret blir 
rapporteringsorgan for programsensorene. 
 

Protokoll frå møtet er enno ikkje ferdig, men forslaget var vedtatt i møtet utan endringar. 

 

 
 

Forslag til vedtak: 
 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet godkjenner nedlegging av 
lærarutdanningsutvalet ved HF. Studiestyret tek over lærarutdanningsutvalet sitt ansvar og 
tidlegare oppgåver.  

 
 
   
Gjert Kristoffersen 
dekan 

 
   

Trine Moe 
fakultetsdirektør 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det humanistiske fakultet 
 

Det humanistiske fakultet 

Telefon 55589380 
Telefaks 55589383 
post@hf.uib.no 

Postadresse 

Postboks 7805 

5020 Bergen  

 

Besøksadresse 

Harald Hårfagresgt. 1 
Bergen 
 

Sakshandsamar 

Inger Marie Hatløy 
55582209 
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Institutt for framandspråk 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studiar 

 

 

 

   

  

 

Omorganisering av lærarutdanningsadministrasjonen ved HF. 

 

Lærarutdanning er ein sentral del av HF sitt undervisningstilbod. Våren 2009 har vi 150 

studentar registrert på den Integrerte lektorutdanninga og 93 på Praktisk pedagogisk 

utdanning (inkludert GA). Vi reknar med å få på plass eit fagdidaktisk tilbod i filosofi frå 

hausten 2009 og dermed vil alle institutta ved HF i større eller mindre grad vere involvert i 

lærarutdanninga ved fakultetet.  

  

Lærarutdanninga ved HF har sidan hausten 2007 hatt tre stillingar knytte til administrasjon av 

den integrerte lektorutdanninga og PPU. Det har vore to administrative koordinatorar for 

MAHF-LÆNO og MAHF-LÆFR, kvar i 20% stillingar ved høvesvis LLE og IF. I tillegg har 

sekretærfunksjon for Lærarutdanningsutvalet og koordinatorfunksjon for heile 

lærarutdanninga, dvs Integrert lektorutdanning og PPU, lagt ved fakultetssekretariatet. GA 

har ei stilling på om lag 40% knytt til PPU. 

 

Lærarutdanninga er særs komplisert og byr på store utfordringar både for studentar, fagmiljø 

og administrasjon. Fakultetet har prioritert lærarutdanninga i denne perioden og det har blitt 

lagt ned eit stort arbeid både på institutta og ved fakultetet. Mange problem hausten 2007 var 

strukturelle og galdt studieløp, informasjon, utdanningsplanar, praksis og timeplankollisjonar. 

Dette er det i stor grad rydda opp i ved t.d. kontroll og justering av studentane sine 

utdanningsplanar, semestervise orienteringsmøte for alle kull, praksisvising i kalender og 

ikkje minst eit større fokus på lærarutdanninga generelt i fagmiljø og administrasjon ved HF. 

 

Fakultetet finn no tida inne til å tilpasse administrasjonen til ein endra modell, delvis på 

bakgrunn av innspel frå institutta og tilbakemeldingar frå involverte administratorar og  

Lærarutdanningsutvalet ved HF (LUHF), og delvis som resultat av eigne vurderingar i 

samband med andre administrative endringar ved fakultetet. 

 

LLE og IF har foreslått at ordninga med to administrative koordinatorar på institutta og 

stillinga på fakultetssekretariatet bør erstattast av ein administrator i full stilling 

(studiekonsulent) med samla administrativt ansvar for IL ved anten LLE eller IF. Institutta har 

sett trong for ei klarare fagleg leiing av programma, meir lik ordinære studieprogram ved HF 
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og har gitt uttrykk for eit konkret behov for klarare og tydelegare fordeling av roller og ansvar. 

Sakshandsaming som innpassing, permisjon og tilpassing av utdanningsplanar har vore 

omstendeleg og lite effektiv. Leiar for LUHF har peika på den kompliserte strukturen med 

omsyn til organisering og styring i lærarutdanninga samt LUHF sitt mandat som rådgjevande 

organ for fakultetet. 

 

Fakultetet har difor i samråd med IF, LLE og LUHF vedtatt å organisere administrasjonen av 

lærarutdanninga i høve til vedlagt modell og mandat. Intensjonen har vore å få på plass ein 

struktur der vedtak kan gjerast raskare og meir effektivt i nært samarbeid med institutta og 

fagmiljøa. 

 

Det skal opprettast eit lite programutval for begge lærarutdanningsprogramma for HF. Det er 

dette programutvalet som skal stå for den daglege drifta av dei to programma MAHF-LÆNO 

og MAHF-LÆFR. Noverande leiar av Lærarutdanningsutvalet ved HF, Endre Brunstad, vert 

programutvalsleiar, førebels ut 2009. Han har takka ja til dette. LUHF får eit noko endra 

mandat og samansetjing og vil ha færre møter. Leiar vert visedekan for utdanning. Dei tre 

administrative delstillingane er no samla i ei stilling som administrativ koordinator. Tidlegare 

programkoordinator for MAHF-LÆNO, Erna Synnøve Kjensjord, er alt på plass i stillinga og 

ho har kontorplass ved LLE. Nærare informasjon om tilpassa mandat og struktur er gitt i 

vedlegg. 

 

Administrasjon og dimensjonering av PPU vil inntil vidare liggje ved fakultetssekretariatet, 

men vil verte overført til Kjensjord si stilling på eit seinare tidspunkt.  

 

Endre Brunstad og Erna Synnøve Kjensjord er alt starta i dei nye funksjonane og 

programutvalet vert konstituert snarast råd. LLE, IF og AHKR vert med dette bedt om å 

foreslå ein fagleg representant kvar til medlem av programutvalet. AHKR er så tungt inne i 

lærarutdanninga både som fag II i IL og i PPU at dei har ein naturleg plass i programutvalet.  

 

Vi har tru på at den nye organiseringa av lærarutdanninga fagleg og administrativt kan gjere 

lærarutdanninga ved HF enno betre for studentar og tilsette. Nærare fagleg og administrativ 

lokalisering bør kunne føre til auka kjennskap og eigarforhold til lærarutdanninga i fagmiljøa. 

I dei seinare åra har studenttalet gått ned og rekrutteringa til dei disiplinbaserte 

masterprogramma minka. For nokre fagmiljø sin del har studentane vald master innan den 

integrerte lektorutdanninga i staden for disiplinbasert master. Fakultetet oppfordrar til betre 

integrering av lærarutdanninga i instituttverksemda og ber institutta vurdere flytting av 

ressursar til lærarutdanninga.  

 

 

 

Gunnstein Akselberg                                             Audun Rivedal 

Dekan                                                                    Fakultetsdirektør     

 

 

 

Vedlegg: 

1: Mandat for Lærarutdanningsutvalet ved HF og Programutvalet (PUHF) 

2: Organisasjonskart 
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Kopi 

Det psykologiske fakultet 

Utdanningsavdelinga 

Lærarutdanningsutvalet ved HF 

Endre Brunstad 

Erna Synnøve Kjensjord 



ADMINISTRASJON AV LÆRERUTDANNINGSPROGRAMMENE VED DET 
HUMANISTISKE FAKULTET. 

 

Programutvalget for 
lærerutdanningsprogrammene 
ved HF (PUHF) 

Mandat:   

 

• Daglig drift av lærerutdanningen ved HF  

• Programutvikling og evaluering av 

lærerutdanningen ved HF 

• Kvalitetssikring av emneplaner  

 • Rapporterer til LUHF en gang per 

semester  

 • Programutvalget har 

beslutningsfullmakt.  

• Rådgivende organ for fakultetet 

 

Beslutningsfullmakt på følgende saker:  
- innpassing  

- overgang  

- utveksling  

- driftsbudsjett 

 

Kontakt med andre organ 

• Lederen møter i programstyret for 

lærerutdanning 

• Høringsorgan for interne 

lærerutdanningssaker ved HF  

 

Sammensetting:   
- Utvalgsleder: fagdidaktiker fra LLE eller  

IF  

- 3 faglige representanter   

- 2 studentrepresentanter (1 fra IL og 1 fra  

PPU)  

  

Programutvalget kan konsultere pedagog  

og øvingslærer i LUHF ved behov.  

  

Administrativ koordinator for HF-  

programmene er sekretær for  

programutvalget.  

  

Programstyret for lærerutdanning kan stille  

med observatør i PUHF  

  

Lærerutdanningsutvalget ved 
HF (LUHF) 

 

Mandat: 

 Overordna kvalitetssikring  

 Kontrollorgan  

 Strategisk programutvikling 

 Rapporterer til fakultetet  

  

 

Fast møteplan – minst en gang i  

semesteret.  

  

Sammensetting:  
- Leder: visedekan for utdanning  

- Inntil 5 instituttrepresentanter (en fra  

hvert av de involverte instituttene)   

- 1 pedagog  

- 1 øvingslærer  

- 3 studentrepresentanter  

  

  

Fakultetssekretariatet har sekretærfunksjon 

for LUHF.  

  

Programstyret for lærerutdanning kan stille 

med observatør i LUHF  

 

Programutvalget for lærerutdanning kan 

stille med observatør i LUHF 

  

Programsensor for HF-programmene 

møter etter behov.   

  

  

  

 

  

  

 

 



Programsensor for HF-programmene  

møter etter behov.  

 

 

 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

 Universitetsledelsen 
Telefon 55 58 20 01/02 

Telefaks 55 58 96 43 
 

Postadresse 

Postboks 7800 

5020 Bergen   

 

Besøksadresse 
Muséplass 1 

Bergen 
 

Saksbehandler 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Det humanistiske fakultet 
Det psykologiske fakultet 
 

 
 

Justering av organisering og ansvarsfordeling i lektorutdanningen  
 
Vi viser ulike drøftinger om justeringer i dagens modell for organisering av lektorutdanningen.  
 
I desember 2008 nedsatte Utdanningsutvalget en arbeidsgruppe som ble bedt om å utrede 
en justering av organiseringen av lærerutdanningen ved UiB. Sommeren 2009 leverte 
arbeidsgruppen sin innstilling med to forslag til organisering av lektorutdanningen; ett 
programstyre for alle lærerutdanningstilbud ved UiB eller ett programstyre for alle 
lærerutdanningstilbud, i tillegg til et eget programstyre for Praktisk pedagogisk utdanning 
(PPU). Flertallet i arbeidsgruppen gikk inn for å ha en organisering med ett programstyre, der 
nestleder fikk et særskilt ansvar for PPU. Det var ikke i gruppens mandat å foreslå endringer 
i dagens styringsmodell, der programstyret forholder seg til Utdanningsutvalget og 
medlemmene fra fakultetene, er de som også er ledere i fakultetenes lærerutdanningsutvalg. 
Begge de foreslåtte modellene tok høyde for dette. 
 
Alle involverte fakulteter leverte høringsuttalelse til arbeidsgruppens innstilling innen 
utgangen av oktober 2009. Samtlige fakultet sluttet seg til en modell med ett programstyre, 
Det psykologiske fakultet foreslo i tillegg å overta ansvar for programstyret. 
 
I lys av høringsuttalelsene og etter drøftinger i universitetsledelsen, finner vi det mest 
hensiktsmessig at Universitetet i Bergen har ett programstyre for institusjonens 
lektorutdanning, der nestleder har særskilt ansvar for PPU, som foreslått. Vi ønsker at 
fakultetene selv avgjør egen representasjon i programstyret. Studieplanansvaret bør 
tilsvarende være tydeligere hos fakultetene, det er ikke Utdanningsutvalget som har ansvar 
for studieplanene. 
 
Som følge av en slik justering, kreves det også endringer i Programstyrets mandat. Vi 
benytter anledningen til å understreke at begrepet lektorutdanningen bør brukes ved 
universitetet. Det justerte mandatet vil være som følger:  
 
Programstyret for lektorutdanningen er et overgripende styre for hele porteføljen av 
lektorutdanningsprogram ved UiB. Leder- og nestledervervet i programstyret går på omgang. 
Nestleder har særskilt driftsansvar for PPU. Det psykologiske fakultet har sekretariatsfunksjon. 
 
Programstyret har, i samsvar med ovenstående, ansvar for å koordinere arbeidet med studieplaner og 
undervisning i alle lektorutdanningstilbud ved UiB. Dette inkluderer blant annet de integrerte 
masterprogrammene, PPU, erfaringsbasert master i undervisning og master i læring og undervisning. 
Studieplanrevisjoner må drøftes i programstyret før endelig vedtak fattes ved fakultetene.  
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Programstyret har ansvar for at kvalitetssikringsrutiner følges og øvrige nasjonale retningslinjer 
formidles og følges opp på fakultetene. 
 
Programstyret gir tilrådinger om dimensjonering til universitetsledelsen.  

 
Ansvarsfordelingen mellom fakultetene kan skisseres som følger: 
 
Fakultetene har ansvar for sine studieprogram og emner.  

 Fakultetene har studieplanansvar og ansvar for å sikre at rammeplaner og 
kvalitetssikringssystemet følges. 

 Fakultetene har ansvar for timeplanlegging, saksbehandling, studieveiledning og  
informasjonsarbeid på de femårige integrerte løpene 

 Fakultetene foreslår dimensjonering av egne studietilbud innenfor tildelt ramme til 
Programstyret for lærerutdanningen. 

 Fakultetene har faglig ansvar ved opptak til PPU.  

 Fakultetene oppnevner representant til Programstyret for lærerutdanning og avgjør 
sammensetting av interne råd og utvalg, inklusive eventuelle lærerutdanningsutvalg. 

 
Det psykologiske fakultet har et særskilt ansvar for administrasjon og oppfølging og for å 
ivareta sekretariatsfunksjonen for programstyret. Dette innebærer 

 ansvar for praksisplasser og kommunikasjon med Fylkeskommunen og skoleeier. 

 ansvar for innhenting av fakultetenes ønsker om dimensjonering av de ulike studietilbudene 
og for å kalibrere disse mot faktisk antall skole/ praksisplasser. Dette legges frem for 
programstyret til vurdering.  

 ansvar for administrativ daglig drift av PPU; dette inkluderer opptak, eksamen, 
timeplanlegging, saksbehandling, studieveiledning og informasjonsarbeid. 

 
Utdanningsutvalget har overordnet ansvar for alle studietilbud ved universitetet. Utvalget 
kan fungere som ankeinstans der fakultet og programstyre ikke oppnår enighet. 
 
Økonomi og dimensjonering 

Lektorutdanningen er et felles UiB-ansvar. Fakultetene bes avsette driftsmidler til 
programstyret i forhold til egen opptaksramme. Lektorutdanningen har øremerkede 
studieplasser fra departementet, 180 innenfor PPU, 86 plasser i integrert lektorutdanning, og 
25 på masternivå. Fakultetene kan ikke omdisponere plassene til andre utdanningstilbud 
eller til å unnlate utlysning av studietilbud innenfor sin tildelte ramme. Det forventes at 
fakultetene legger til rette for at studieplassene blir utnyttet på en best mulig måte. Derfor er 
det viktig at fakultetenes forslag til opptaksrammer for det enkelte studietilbud behandles av 
programstyret før det går videre en anbefaling om dimensjonering. Anbefalingen må ta 
høyde for både fakultetenes ressurssituasjon og tilgjengelige praksisplasser i skoleverket. 
 
Oppnevning av medlemmer til programstyret 
Med dette bes fakultetene fremme forslag om medlemmer og varamedlemmer til 
programstyret for lektorutdanning, for perioden fra 01.08.2010 til 31.07.2012. Studentene, 
Bergen kommune og Fylkeskommunen vil bli bedt om å oppnevne sine medlemmer. I første 
toårsperiode bes Det psykologiske fakultet også om å oppnevne leder av programstyret. 
Programstyret utnevner selv nestleder.  
 
Frist for tilbakemelding er 01.07.2010. 
 
 
Sigmund Grønmo 
rektor Kari Tove Elvbakken 
 universitetsdirektør 
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