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Møteinnkalling  
 

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

 
07.06.2011, kl. 12:15 - i Harald Hårfagresgt. 1, 3. etasje.  
 
 
 
 

Innkalling er sendt til: 

Gjert Kristoffersen, Lillian Jorunn Helle, Jan Oldervoll, Siri Meyer, Anne Granberg, Randi 

Koppen, Jan Heiret, Randi Rolvsjord, Marianne Bøe, Anne Hestnes, Malin Ims, Audun 

Kjørstad, Espen Dragstmo 

 

Saksliste og sakspapirer følger vedlagt.  

 

 

Eventuelle forfall bes meldt snarest til personlig varamedlem og sekretariatet,  

tlf. 55589380 , evt. per e-post til post@hf.uib.no. 

 

 

 

 

Bergen, 27.05.2011 

 

Gjert Kristoffersen   

dekan  Trine Moe 

  fakultetsdirektør 

 

 



 

Saksliste 
 
 
Styresak Saker til behandling U.off. 

FS 14/11 Ph.d.-graden - Tunca Arican - oppnevning av komité  

FS 15/11 Ph.d.-graden - Stian Hamre - oppnevning av komité  

FS 16/11 Ph.d.-graden - Jørgen Pedersen - oppnevning av komité  

FS 17/11 Ph.d.-graden - Baard Olav Skogrand - oppnevning av 
komité 

 

FS 18/11 Ph.d.-graden - Wladimir Chávez Vaca - oppnevning av 
komité 

 

FS 19/11 Ph.d.-graden - Melanie Wrigglesworth - oppnevning av 
komité 

 

FS 20/11 Ph.d.-graden - Anne Kalvig - innstilling X 

FS 21/11 Ph.d.-graden - Ivar Russøy Labukt - innstilling X 

FS 22/11 Dr.philos.-graden - Espen Stueland - innstilling X 

FS 23/11 Ph.d.-graden - Sigrun Åsebø - innstilling X 

FS 24/11 Tilsetting i 3 stillinger som stipendiat ved Institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studier 

X 

FS 25/11 Tilsetting i 1 stilling som stipendiat ved Institutt for 
fremmedspråk 

X 

RS 38/11 Møteplan for Universitetsstyret 2012 og justert plan for 
høsten 2011 

 

RS 39/11 Retningslinjer for registrering av arbeidstid og overtid for 
ansatte ved UiB 

 

RS 40/11 Budsjett 2011 - tilbakemelding fra Eiendomsavdelingen på 
bygningsmessige tiltak mm. 

 

RS 41/11 Overføring av språkressurser og annet materiell etter 
konkursen i Norsk Språkteknologi Holding AS 

 

RS 42/11 Protokoll fra instituttrådsmøte 09.05.11 - Institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studier 

 

RS 43/11 Protokoll fra instituttrådsmøte 13.05.11 - Institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studier 

 

RS 44/11 Protokoll fra instituttrådsmøte 10.03.11 - Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

 



 

RS 45/11 Protokoll fra instituttrådsmøte 07.04.11 - Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

 

S 35/11 Økonomirapport første kvartal 2011  

S 36/11 Administrasjonen ved Det humanistiske fakultet  

S 37/11 Revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske 
fakultet 

 

S 38/11 Rutiner for organisering av stipendiaters arbeidsperiode  

S 39/11 Mandatendring ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
(SKOK) 

 

S 40/11 Val til gruppe B i fakultetsstyret - perioden 01.08.11 til 
31.07.12 

 

S 41/11 Tildeling av formidlingspris 2011 X 

S 42/11 Forslag til høringssvar fra HF: Styrking av universitetets 
etter- og videreutdanning 

 

S 43/11 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i engelsk 
lingvistikk 

X 

S 44/11 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i allmenn 
litteraturvitenskap 

X 

S 45/11 Tilsetting i fast 20 prosent stilling som universitetslektor 
ved Institutt for fremmedspråk 

X 

S 46/11 Tilsetting i fast 10 prosent stilling som universitetslektor 
ved Institutt for fremmedspråk 

X 
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UNIVERSITETET I BERGEN
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-

PhD I dr.philos. F^

Kandidatens navn/ Candidate 's name : Tunca Arican
Fodt / Date of birth : 05.04.78

grieg .uib.noE-post adresse / E-mail address : tunca .arican(p-D
Avhandlingens tittel/Titte of thesis:
Hip-hop culture in the Turkish diaspora in the Netherlands
Saknadsdato / Date of application:

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/Title: Professor Tittel/Title: Tittel/Title: Post doctor
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address:
address : address : Jill Halstead
Andrew Bennett Jeroen de Kloet Griegakademiet - Institutt for musikk
Centre for Public Culture and Department of media studies Lars Hillesgt 3
Ideas , Nathan Campus, Nathan Turfdraagsterpad 9 5015 Bergen
Griffith University QLD 1012 XT Amsterdam
4111, Australla The Netherlands

lIP07 37354132 21 +31 0 20 525 7327 9
E-mail: E-mail : E-mail:
a.bennett riffith.edu.au b.j.dekloet@ uva.nl Jill .halstead rie .ttib.no
Fax: 07 37354132 Fax: +31 (0 205254599 Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem. /The
the Uopage`d evaluating committee have accepted to serve as members of the committee.

^- ^ ^ navn n
stituttleder/Head of Depart ent

navn/narre
Administrasjonssjef/Head of Ad jnin

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:

Dekan/Dean : Gjert K jjåtoffersen Fakultetsdirektør/Faculty Direetåre Trine Moe

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

Postadresse : Besøksadresse : Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Postboks 7805 Harald Hårfagres g . 1 +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post©hf.uib.no http ://www.uib.no/hf
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway
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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: Institutt for arkeologi , historie, kultur- og religionsvitenskap

I PhD 0 dr.philos. F-]

Kandidatens nava/ Candidate's name : Stian Hamre
Født / Date of birth : 09.12.73
E-post adresse / E-mail address: stian .hamre®cros.uib.no
Avhandlingens tittel/Title of thesis : Burial practices in early Christian Norway. An osteonrchaeological
study Into differences and similarities between four burial assemblages.

Søknadsdato/ Date of application : 22.02.2011

Instituttet ber om at følgende komit6 blir oppnevnt/Members of the proposed evaluating
committee:
Fersteopponent/First Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent : opponent : member/head of the committee:
Tittel/Title : Professor Tittel/Title: De u Director Tittel/Title: Førsteamanuensis
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address:
address : George J .R. Maat address: Dr. James H. Barrett Randi Barndon
Barge 's Antrophologica McDonald Institute for Department og Archaeology , History, Cultural
Dep. of Anatomy Archaeological Research Studies and Religion
L.eiden University Medical Center University of Cambridge University of Bergen
P.O. box : 9600 Downing Street, Cambridge
2300 RC Leiden CB2 3ER, GB
The Netherlands
111 + 31 715269314 secr .9302 IN + 44 (0)1223 339287 2 +47 55582938
E-mail:G .J.R.Maa LUMC.NL E-mail : 'hb41 cam . ac.uk E-mail: randi .bamdon@Akr.uib.no
Fax:+31 715268289 Fax: + 44 (0)1223 333536 Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem . /The members of
the proposed evaluating committee have accepted to serve as members of the committee. .

^WaY

navripavle
Instituttleder/Head of Department

^ navn/name
r Administrasjonssjef/Head of Administration

FOR FAKULTETET/FOR THE FACULTY:
Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komit6 og opponenter ved en eventuell disputas.
The Faculty of Humanities hereby approves the members of the proposed evaluating committee.

Dato/date: Saksar./Case no:

Dekan/Dean : Gjert KriØffersen Fakultetsdirekter/Feculty Director : Trine Moe

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

Postadresse : Besøksadresse: Telefon: Telefaks: E-post : Intemett:
Postboks 7805 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post@hf.uib.no httpJlwww .uib.nolhf
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway
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UNIVERSITETET I BERGEN
16^il

Det humanistiske fakultet/Faculty of Humanities

OPPLYSNINGER OM KOMITE FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra institutt/From the De artment of. Senter for vitskapsteori
dr.art q PhD [X dr.philos.

Kandidatens navn/ Candidate's name : Jørgen Pedersen
Fodt / Date of birth : 19.12.72
E-post adresse / E-mail address : jorgen .pedersen@svt.uib.no
Avhandlingens tittel/Title of thesis : Habermas ' method : Rational reconstruction

Søknadsdato/ Date of application : 28, mars 2011

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: Prof./Dr. Tittel/Title: Professor Tittel/Title:
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address:
address: address: Torjus Midtgarden
Peter Niesen May Thorseth Senter for vitenskapsteori
Technische Universitdt Filosofisk institutt UiB
Darmstadt, NTNU Postboks 7805
Institut fur

7491 Trondheim 5020 Bergen

Politikwissenschaft,
Residenzschloss (Zi. 254)
D-64283 Darmstadt

U +49 (0)6151116-2142 $ 73596535 S®* 5558 82978
mobil:
E-mail: niesenopg.tu-darmstadt.de E-mail: may.thorsethCa^ntnu.no E-mail: tor'us.midt arden svt.uib.no
Fax: +49 (0)6151116-4602 Fax: 73 59 53 10 Fax: 5558 9664
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem. /The members of
the pp9posed evaluating coØmittee have accepted to serve as members of the committee.

Matthias Kaiser
Instituttleder/Head of Department

Signe Solberg
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:

Fakultetsdirektør/Faculty Diiector: Trine Moe

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: E-post: [ntemett:
Postboks 7800 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post@hffa.uib.no http://www.uib.no/bffd
NO-5020 Bergen,
Norway

+47 55 58 93 90



UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiskefakultet/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 arkeologi , historie , kultur- og religionsvitenskap

Kandidatens navn/ Candidate 's name : Baard Olav Skogrand
Fodt / Date of birth : 25.10.69
E-post adresse / E-mail address : baard .skogrand@bymuseet.no
Avhandlingens tittel/Title of thesis ; Staten og Friheten

- om Marcus Jacob Monrads politiske tenkning

PhD 0 dr.philos.

Søknadsdato/ Date of application : 02.03. 2011

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:
TitteVTitle: Professor Tittel/Title: Professor em. Tittel/Title: Førsteamanuensis
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address:
address: Lars Bo Kaspersen address: Ingrid Markussen Hans-Jakob Ågotnes
The Department of Business Stenløkken 78 Universitetet i Bergen
and Politics 3460 Birkerød Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
Copenhagen Business School Danmark religionsvitenskap
Steen Blichersvej 22
2000 Frederiksberg
Danmark
lit+45 38153590 /+45 31246161 la , +47 55 58 22 08
E-mail: lbk.db cbs.dk E-mail: markussens@emaii.dk E-mail: hans-jakob. agotnes@ahkr.uib.no
Fax: Fax: Fax: +47 55 58 96 54
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem . /The members of
the proposed evaluating committee have accepted to serve as members of the committee.

i66
Z e v na`rfr,/Hame

instituttleder/Head of Depa ment for 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.

(^;, -k /^

Dato/date: Saksnr./Case no:

Dekan/Dean : Gjert Kbitoffersen Fakultetsdirektor/Faculty Director: rine Moe

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

Postadresse : Besøksadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Intemett:
Postboks 7805 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post(a)hfuib.no http:Nwww.uib.no/hf
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiskefakultet/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

I PhD 0 dr.philos. n

Kandidatens navn/ Candidate's name: Wladimir Chåvez Vaca
Fedt / Date of birth: 17.04.77
E-post adresse / E-mail address: Wladimir.Vaca@student.uib.no
Avhandlingens tittel/Title of thesis: Un ladr6n de literatura: el plagio a partir de la transtextualidad

Søknadsdato/ Date of application : 04.10.10

Instituttet ber om at følgende personer blir oppnevnt /appointed additonal members of the
original evaluating committee / som ekstra sensorer etter at den opprinnelig kommisjon leverte
en delt innstilline
Første opponent/First Annen opponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent: opponent: member/head of the committee:
Tittel/Title: Professor Tittel/Title: Professor Tittel/Title: Førsteamanuensis
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address:
address : address:
Professor Dr. John King, Professor Dr. Hblmfrfbur
Department of History Gar6arsd6ttir,
(Compamtive American H6,sk6li fslands,
Studies) - Third Floor, Kirkjutorgi 6
Humanities Building . 101 Reykjavik
University of Warwick, Island
Coventry CV4 7AL,
England
IN: 02476 523523 200-354-5515255/6619574 111

E-mail: E-mail holmfr@hi.is E-mail:
j.p.kingawarwick.ac.uk

Fax: Fax:00-506-22832775 Fax:
De to ekstra oppnevnte sensorer har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlemmer.
/The two additio^j4 appolgted members,#f the evaluating committee have accepted to serve as
extra lltembers

Instituttleder/Hedd of Department

t- t

Admitiistrasjonssjef/Heåd of Administration

FOR FAKULTETET/FOR THE FACULTY:
Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget på to nye sensorer.
The Faculty of Humanities bereby approves the two new external members o ^e evalu i g committee.

Saksnr./Case no: ?L/ /e_

n: G, rt Krist ersen Fakultetsdirektør/Faculty Director: Trine Moe

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

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks:
Postboks 7800 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83
NO-5020 Bergen. +47 55 58 93 90
Norway

E-post: Intemett:
postØf.uib.no hltp://www.uib.nofifia/
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiskefakultet/Faculty of Humanities

OPPLYSNINGER OM KOMITE 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

PhD X] dr.philos.

Kandidatens navn/ Candidate 's name : Melanie Wrigglesworth
Fedt / Date of birth : 18.09.72
E-post adresse / E-mail address : Melanie.Wrigglesworth@bm.uib.no
Avhandlingens tittel /Titte of thesis : Finding your place : Rock art and local identity in West Norway.

A study of Bronze Age rock art in Hardanger and Sunnhordland

Søknadsdato/ Date of application : 01.04.2011

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/Title: Professor TitteVTitle: Professor Tittel/Title: Professor em.
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address:
address: Richard Bradley address: Knut Helskog Gro Mandt
Faculty of Science Tromsø Museum Universitetet i Bergen
The School of human and Universitetet i Tromsø Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
Environmental Sciences
University of Reading 9037 Tromsø religionsvitenskap (AHKR)
Whiteknights
PO box 217, Reading
Berkshire, RG6 6AH
United Kin dom
2+44 (0) 118 378 8130 9 +
E-mail: E-mail: knut.helskog@uit.no E-mail: gro.mandt@ahkr.uib.no
r.j.bradley@reading.ac.uk
Fax: Fax: Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem . /The members of
the groposed evaluatingØsmittee have accepted to serve as members of the committee.

J. Al J Id

Hilde rønvik
Instituttleder/Head of Departmen tol 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.

datr, l / i f ^19 Saksnr./Case no: C k, I
Dekan/Dean: Gjert Kr^Øfifersen Fakultetsdirektor/Faculty ir r: Trine Moe

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

Postadresse : Besøksadresse : Telefon: Telefaks: E-post: Internett:

Postboks 7805 Harald Hårfagres g. I +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post®hf.uib.no http://www. uib. no/hf
NO-5020 Bergen ,
Norway

+47 55 58 93 90
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UNIVERSITETET I BERGEN
Kollegiesekretariatet

Fakulteter
Avdelinger

Referanse Dato

2007/4737-MOV 02 . 05.2011

Møteplan for Universitetsstyret 2012 og justert plan høsten 2011
Styret vedtok i møte den 14.4.2011 følgende møteplan for året 2012:

16.2., 26.4, 31.5., 27.9., 24.-25.10. og 29.11.

Oktobermøtet i 2011 ble flyttet en uke frem fra 27.-28.10. til 19.-20.10.

Ytterligere informasjon om Universitetsstyret er tilgjenglig på følgende adresse:
http:llwww.uib. no/ledelsen/organisering/universitetsstyret

Med hilsen

Hilde Hvidsten Bretvin
seniorrådgiver Mona Viksøy

førstekonsulent

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

Kollegiesekretariatet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55582020 Postboks 7800 Museplass 1 Mona Viksøy
Telefaks 55584726 5020 Bergen Bergen 55582015
post@uib.no

side 1 av 1



UNIVERSITETET I BERGEN

^^ G.^ ► ^-e^-ss^-^ ^ ^-- o^-. a 6 . ► ►
^ e ^e

Fakultetene
Bergen museum
Universitetsbiblioteket
De sentraladministrative avdelingene

Referanse Dato
201114819-SVE 07.04.2011

Retningslinjer for registrering av arbeidstid og overtid for ansatte ved UiB

Vedlagt oversendes Retningslinjer for registrering av arbeidstid og overtid for ansatte ved
UG. Retningslinjene er drøftet med de tillitsvalgte, sist i Forhandlingsutvalget den 01.04.11,
og trer i kraft straks.

Retningslinjene gjelder for alle ansatte ved UiB . De ansatte er inndelt i tre grupper ; ansatte
med fast arbeidstid , ansatte med variabel daglig arbeidstid og ansatte som er unntatt fra
arbeidsmiljølovens kapitel 10 om arbeidstid . Den sistnevnte gruppen omfatter ansatte i
ledende stilling og ansatte i såkalt «særlig uavhengig stilling". Retningslinjene regulerer hvilke
ansatte som hører til hver av gruppene og hvordan registrering av arbeidstid og overtid skal
skje innenfor hver gruppe.

Ved Universitetet i Bergen er det et prinsipp at all tidsregistrering av arbeidstid og overtid
skal være basert på tillit. Videre er det et hovedprinsipp at hver enkelt vitenskapelig ansatt i
professorater og førsteamanuensisstillinger skal bruke like mye tid til forskning som til
undervisning og verledning når andre oppgaver er trukket fra . Vitenskapelig ansatte i
stillinger som universitetslektor og førstelektorer vil normalt kunne benytte 25 % av sin
arbeidstid til faglig oppdatering . De vitenskapelige stillingene skal innrettes slik at det
fremmer og verner akademisk frihet . For UiB er det viktig at de ansatte kan innrette sin
vitenskapelige virksomhet innenfor hensiktsmessige og forsvarlige rammer . UiB legger til
grunn at majoriteten av våre vitenskapelige ansatte faller inn under begrepet "særlig
uavhengig stilling" i lov og tariffmessig forstand . Retningslinjene inneholder nærmere
regulering av stillinger som normalt er særlig uavhengig og ansatte i stillinger som må
vurderes individuelt.

Ledelsen ved fakultetene , Bergen museum , Universitets biblioteket og de sentrale
avdelingene bes om å formidle retningslinjene til sine ansatte . Personal- og
organisasjonsavdelingen vil kunne besvare spørsmål om praktiseringen av retningslinjene,
samt bistå med opplæring,

Vennlig hilsen

Sigmund Grønmo
rektor

Kopi: Fagforeningene

Kari Tove Elvbakken
universitetsdirektør

Universitetsledelsen Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55 58 20 01102 Postboks 7800 Museplass 1
Telefaks 55 58 96 43 5020 Bergen Bergen

side 1 av 1



UNIVERSITETET I BERGEN

Retningslinjer for registrering av arbeidstid og overtid for ansatte ved 1.116
Fastsatt 7. april 2011 Qnr 201114819)

Del I. Registrering av arbeidstid

Arbeidsmiljølovens (aml.) § 10-7 stiller krav om at det skal foreligge en oversikt som viser
hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for
Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte . Kravet om registrering av arbeidstid må
tilpasses de ulike arbeidstidsordningene ved UiB.

1 Ansatte med fast arbeidstid
Denne gruppen omfatter ansatte med fast daglig arbeidstid eller fastsatte ordninger med
forskjøvet arbeidstid og gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, så lenge plassering av
arbeidstiden er forutsigbar.

Ansatte med fast arbeidstid skal ikke foreta en løpende tidsregistrering av alminnelig
arbeidstid . De skal imidlertid registrere eventuelle avvik fra den faste arbeidstiden, og
oversikten over avvik skal gjøres tilgjengelig for leder på forespørsel, eller overleveres leder
jevnlig (eksempelvis månedlig).

2 Ansatte med variabel daglig arbeidstid
Ansatte som har variabel daglig arbeidstid etter Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten,
eller individuell avtale om fleksitid etter aml. § 10-2 (3), anses ikke for å ha tilstrekkelig
forutsigbar plassering av arbeidstiden til å innfri lovens krav om oversikt over arbeidstiden.

Tilsatte med fleksibel arbeidstid må derfor daglig registrere sin arbeidstid i eget skjema som
er utarbeidet av Personal - og organisasjonsavdelingen . Oversikten skal kunne gjøres
tilgjengelig for leder på forespørsel eller overleveres leder jevnlig (eksempelvis månedlig).

3 Ansatte som er unntatt fra aml . kapittel 10 om arbeidstid
Ansatte som har ledende eller særlig uavhengig stilling er etter aml. § 10-12 første og andre
ledd unntatt fra de fleste bestemmelsene i aml. kapittel 10 om arbeidstid. Unntaket gjelder
også aml. § 10-7 om at det skal foreligge oversikt over arbeidet tid.

Hvem som skal anses for å ha en ledende eller særlig uavhengig stilling må vurderes ut fra i
hvor stor grad den enkelte selv styrer sitt arbeid med hensyn til organisering og
gjennomføring av oppgaver . Vurderingen bygger på de typiske kjennetegnene ved de ulike
stillingskategoriene og eventuelle individuelle avvik.

3.1 Ansatte i ledende stilling
En ledende stilling , slik det fremgår i aml, er en overordnet stilling med klare lederfunksjoner
som i særlig grad treffer selvstendige avgjørelser i virksomheten. Det er den faktiske
stillingen og funksjonen som legges til grunn . I vurderingen vil det også være av betydning
om vedkommende faktisk følger fast arbeidstid.

Unntaket for ledende stilling vil ved Ui6 normalt omfatte stillinger i rektoratet,
universitetsdirektør , dekanus, fakultetsdirektører, instituttleder og tilsvarende stillinger, samt
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avdelingsdirektører i administrasjonen. Stillinger som seksjonsledere, administrasjonssjefer,
kontorsjefer og tilsvarende stillinger vil normalt ikke anses å være ledende stillinger i
arbeidsmiljølovens forstand.

Ansatte i ledende stilling er ikke underlagt kravet om å registrere arbeidstid.

3.2 Ansatte i særlig uavhengig stilling
Amis begrep særlig uavhengige stilling karakteriseres av at stillingsinnehaverne har en
«selvstendighet» eller «uavhengighet» i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver
organiseres og gjennomføres. Den enkelte prioriterer sine oppgaver, når arbeidet skal
utføres og hvordan arbeidet skal utføres.

Forskning innebærer stor faglig selvstendighet, i form av frihet til å velge problemstillinger,
metoder, publisering av forskningsresultater og lignende. Likeledes styres faglig forberedelse
av undervisningen av arbeidstakeren selv. Dersom vedkommende selv styrer en
overveiende andel av oppgavene, så tilsier det at arbeidstakeren er særlig uavhengig.

Dersom bundet tid, som antall undervisningstimer, veiledning i fastsatt treffetid,
administrasjon eller andre styrte oppgaver utgjør en overveiende del av årsverket tilsier det
at arbeidstaker ikke er særlig uavhengig.

3.2.1 Stillinger som normalt er særlig uavhengige
Som hovedprinsipp skal ansatte i kombinerte vitenskaplige stillinger ved UiB bruke like mye
tid til forskning og undervisning. Stillingenes grunnpreg forutsetter at formidling og
administrasjon skal utgjøre en begrenset del, vanligvis ikke mer enn 10 prosent av
arbeidstiden. Ansatte kan selv bestemme innhold og opplegg for forskning, undervisning og
formidling iht. universitetslovens regler om akademisk faglig frihet og ansvar.

På bakgrunn av amis begrepsbruk og virksomhetens innretning av stillingene, er følgende
kategorier ved UiB som hovedregel å anses som særlig uavhengig stilling:

Professor Stillingskode 1013 og 1404
Førsteamanuensis Stillingskode 1011
Amanuensis Stillingskode 1010

Det samme gjelder utdanningsstillinger som har formell kvalifisering som hovedmål og liten
andel pliktarbeid:

Post.doc Stillingskode 1352
Stipendiat Stillingskode 1017 og 1378
Spesialistkandidat Stillingskode 1476

Arbeidstakere i disse stillingene har normalt en tydelig og åpenbar uavhengighet i hvordan
og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres. Med mindre arbeidsgiver
skriftlig bekrefter at konkret arbeidstaker ikke omfattes, er ansatte i ovennevnte
stillingsgrupper rettslig sett å anse som særlig uavhengige.

Tilsatte i særlig uavhengig stilling er ikke underlagt kravet om å registrere sin arbeidstid.

3.2.2 Ansatte i stillinger som må vurderes individuelt i forhold til begrepet særlig
uavhengig stilling

For medarbeidere i følgende stillingsgrupper vil oppgavenes art og arbeidsorganisering
kunne variere:

Førstelektor Stillingskode 1198
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Universitetslektor Stillingskode 1009
Instruktørtannlege Stillingskode 1015 og 1353
Spesialtannlege Stillingskode 1016
Vitenskapelig assistent Stillingskode 1018, 1019 og 1020
Forsker Stillingskode 1108, 1109, 1110 og 1183 (midlertidig i eksternt

finansierte forskningsprosjekter)

Om den enkelte arbeidstaker i disse stillingene faller inn under det rettslige begrepet særlig
uavhengig må vurderes av leder utfra de konkrete individuelle omstendigheter.

Individuelle vurderinger skal foretas ut fra typiske kjennetegn ved den aktuelle
stillingskategori . Det individuelle elementet vil da knytte seg til variasjoner i faktisk situasjon
for den enkelte arbeidstaker , sett opp mot typekriterier for stillingskategorien.

Dersom konklusjonen blir at arbeidstaker ikke anses som særlig uavhengig vil
vedkommende omfattes av arbeidsmiljølovens alminnelige arbeidstidsregulering , supplert av
hovedtariffavtalens bestemmelser . Det inkluderer kravet i arbeidsmiljølovens § 10-7 om at
"Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte har arbeidet'. Dersom
arbeidstakeren har adgang til selv å variere tidspunkt for arbeidstid (fleksibel arbeidstid) må
vedkommende løpende registrere arbeidet tid pr dag. Oversikten skal kunne gjøres
tilgjengelig for leder på forespørsel eller overleveres leder jevnlig (eksempelvis månedlig).

3.2.3 Øvrige rettsvirkninger av å vavre i ledende eller særlig uavhengig stilling
Ansatte i ledende og særlig uavhengige stillinger har samme tjenesterettslige status som
andre stillinger når det gjelder arbeidsgivers styringrett og arbeidsgivers rett til å lede , fordele
og kontrollere arbeidet . Innholdet i arbeidsavtalen er også den samme ved at den avtalte
arbeidsplikten er 37,5 timer pr uke . Stillingene er også underlagt HTA rammer for arbeidstid,
bla ved at arbeidstiden i den utstrekning det er mulig skal legges til tidsrommet mellom kl.
07.00 og kl 17.00, fordelt fra mandag til fredag . Dette må imidlertid forstås som referanse til
den arbeidstiden som styres av andre enn arbeidstakeren selv, eksempelvis
undervisningstidspunkt fastsatt av arbeidsgiver . For øvrig er utgangspunktet at særlig
uavhengige selv bestemmer på hvilket tidspunkt de skal legge den "frie " del av arbeidstiden.
Arbeidstaker er ellers pliktig til innordne seg plassering av undervisning , prosjektdeltakelse,
møter og annen aktivitet hvor oppmøtetidspunkt styres av arbeidsgiver . Som hovedregel har
arbeidstaker tilstedeværelsesplikt på sin ordinære arbeidsplass med mindre faglige grunner
tilsier at arbeidet legges til andre steder.

Del 11. Registrering av overtid

Rammer for overtid er nedfelt i arbeidsmiljølovens § 10-6 og hovedtariffavtalens § 13.

Hovedtariffavtalens § 13 nr 1 krever at "Overtidsarbeid skal være pålagt og kontrollerbart og
begrenses i overensstemmelse med forutsetningen i arbeidsmiljøloven."
Arbeidsmiljøloven tar forbehold om at "arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres
uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det", jf § 10-6, første ledd.

Uavhengig av arbeidstidsorganisering er gjennomgående vilkår altså at:
• overtid bare kan pålegges ved ekstraordinære behov , dvs. kan ikke benyttes til å dekke

permanent behov for arbeidskraft.
• overtid skal være eksplisitt pålagt av leder , som også må kunne kontrollere og bekrefte at

overtidsarbeidet er utført.
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1 Overtid for ansatte som følger aml. kap. 10
For arbeidstakere som omfattes av aml. kap. 10 er rammene for daglig, ukentlig og årlig
overtid nedfelt i arbeidsmiljølovens § 10-6. Overtidsarbeid skal ikke overstige 10 timer i løpet
av 7 dager, 25 timer i 4 sammenhengende uker og 200 timer pr år.

Loven opererer med 40 timers uke, mens statsansatte har tariffbestemt arbeidstid på 37,5
timer pr uke . Det innebærer at ukentlig ramme for overtid kan utvides med 2,5 timer. Det er
likevel ikke slik at arbeidstaker da på årsbasis automatisk kan jobbe 130 timer overtid i tillegg
til rammen på 200 timer , dvs."spare opp" ekstrakvote . Utvidet kvote gjelder bare på ukebasis,
dvs. differansen mellom 40 og 37,5 timer . Årlig antall "ekstratimer" vil dermed bestemmes av
faktisk ukentlig overtid for den enkelte arbeidstaker.

Samlet arbeidstid (alminnelig arbeidstid og overtid ) må ikke overstige 13 timer i løpet av 24
timer.

1.1 Ansatte med fast arbeidstid
Pålagt overtid skal registreres av den enkelte ansatte på overtidskjema.
Overtid skal også registreres som et avvik i forhold til den faste arbeidstiden , og oversikten
over avvik skal gjøres tilgjengelig for leder på forespørsel , eller overleveres leder jevnlig
(eksempelvis månedlig).

1.2 Ansatte ved variabel daglig arbeidstid
Dersom arbeidsgiver pålegger en arbeidstaker som omfattes av Særavtale om fleksibel
arbeidstid i staten å arbeide utover ordinær arbeidstid, skal dette kompenseres med
overtidsbetaling etter HTA § 13 nr. 2 og 3 . Arbeidstaker kan ikke pålegges å arbeide fleksitid
utover ordinær arbeidstid.

Pålagt overtid skal registreres av den enkelte ansatte på overtidsskjema og i skjema for
registrering av fleksibel arbeidstid . Pålagt overtidsarbeid som etter avtale skal avspaseres og
plusstimer i fleksitidsregnskapet , skal holdes adskilt . Oversikten skal kunne gjøres
tilgjengelig for leder på forespørsel , eller overleveres leder jevnlig (eksempelvis månedlig).

2 Overtid for ansatte som er unntatt fra aml . kap. 10
Arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling har som hovedregel ikke rett til
overtidsgodtgjøring , jf HTA § 13 (4).

Overtidsgodtgjøring kan likevel utbetales når arbeidstakerne følger dem de er satt til å lede,
går inn i en oppsatt tjenesteliste (vaktplan), eller er pålagt overtidsarbeid av overordnet leder
som kan kontrollere utføringen av arbeidet . I dette siste tilfellet kan det gis
overtidsgodtgjøring for inntil 300 timer i kalenderåret.

FAD har i kommentarene til HTA § 13 (4) forutsatt at arbeidstakere da:
"må være plassert slik at de har overordnede som kan pålegge og kontrollere deres
overtidsarbeid . Dersom disse forutsetningene ikke er til stede , kan overtidsgodtgjørelse
ikke utbetales.... Nærmeste overordnede må attestere at overtidsarbeidet har vært
pålagt. Overtidsarbeidet må dokumenteres ved bruk av tidsregistrering."

Bestemmelsen i HTA § 13 nr 4 krever ikke at det skal foretas noen særskilt tidsregistrering
avalminnelig arbeidstid for å kunne utbetale kompensasjon for overtid. Vilkåret er kun at
arbeidstakeren har en overordnet , som kan gi pålegg og kontrollere utførelsen . Det er altså
selve overtidsarbeidet, - når og hvor lenge-, som må registreres.

Dokumentasjon av overtid skal skje ved at leder godkjenner overtidsbilag hvor
overtidstimene er angitt med tidspunkt, og da bekrefter at overtid er pålagt og utført.
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UNIVERSITETET I BERGEN
Eiendomsavdelingen

FAI u l^Jss^y ^ef 0 3.06. 1 1
Ke fe ra.4 S aL y o^ i 1

Det humanistiske fakultet

Referanse Dato

2010/6455-AGLA 29.04.2011

Budsjett 2011 - tilbakemelding fra Eiendomsavdelingen på
bygningsmessige tiltak mm.

Vi viser til innspill fra fakultetet datert 22.7.2010 201017563-ARTH vedr. budsjettforslag 2011
bygningsmessige tiltak. Vi vil med dette gi en tilbakemelding på tiltak som er prioritert i EIAs
investeringsbudsjett for 2011 (styresak 72110), i EIAs tildelingsbrev mottatt 24.02.11 og/eller
andre tiltak som er prioritert i EIAs budsjettavsetning for 2011.

Bygningsmessige tiltak over investeringsbudsjett 2011
Eiendomsavdelingens investeringsbudsjett for 2011 ble behandlet i styresak 72110. Allerede
pågående prosjekter binder opp store deler av rammene for 2011 budsjettet og også de
påfølgende årene.

• Følgende tiltak vedr. fakultetet er prioritert på eiendomsavdelingens investeringsbudsjett
for 2011:

n Oppgradering av uteområdet rundt HF-bygget - fase 1-2
n Lukket sykkelparkering utenfor HF-bygget - vil bli ivaretatt gjennom prosjektet med

oppgradering av uteområdet rundt HF-bygget. Prosjektet pågår , forventet
ferdigstillelse fase 1 er medio september og fase 2 ved utgangen av 2011.

n Villavei 1 a - råteskader vindu. Vil bli utbedret.
n Villavei 1 a - innbruddsalarm kontor 1.et. - vil bli installert (anlegg utvidet).
n Lars Hillesgt .3 - utvendig rehabilitering av vindu og fasade er igangsatt.

n Eiendomsavdelingen har planlagt utskiftning av møbler og inventar i en del fellesrom
i 2011. I investeringsbudsjettet under prosjekt 740047 Møbler og inventar er det bla.
foreslått:

• Lars Hillesgt . 3 - nye lette forelesningsbord (2011 - forutsatt
prosjektlederkapasitet hos EIA)

• Lars Hillesgt . 3 - Oppbevaring instrumenter i prøvesalen (2011 - forutsatt
prosjektlederkapasitet hos EIA)

• Sydnesplass 9 - innvendige persienner
• HF-bygget - få utarbeidet fargepalett for bygget

Dette er et 1.1i6-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Eiendomsavdelingen Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55584900 Postboks 7800 Parkveien 9 Agnethe Erstad Larsen
Telefaks 55584960 5020 Bergen Bergen 55584933
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• HF-bygget - forbedre lysforhold på lesesaler (2011 - forutsatt
prosjektlederkapasitet hos EIA).

Følgende tiltak må sees i sammenheng og prioriteres i fellesskap med fakultetet:
• HF-bygget 2.-3.-4.et. kjøkkenkroker - EIA kan bidra med møblering,

fakultetet må bidra med tilretteleggingskostnader og ev . oppvaskemaskiner
(2011 -forutsatt prosjektlederkapasitet hos EIA).

• HF-bygget - harmonisering av møblering i fellesarealer

Eiendomsavdelingen vil informere fakultetet før utskiftning iverksettes.

n Ifbm. prosjektet "Vis veg til kunnskap" vil Sydneshaugen skole være " pilot" for skilting
av bygg hvor det ikke er fast ansatte . Det er i 2011 bevilget midler til å videreføre
skiltprosjektet til driftsfasen , imidlertid må endelig skiltprofil med mer avklares før
fysisk skilting kan iverksettes. Eiendomsavdelingen jobber nå med dette.

n UV-rom - hele 3.et. på Sydneshaugen skole vil bli oppgradert. Planlegging pågår og
det er allerede samarbeid med fakultetet vedr. dette prosjektet slik at hele etasjen
oppgraderes (ikke bare UV-rommene). Forutsatt at prosjektet er vellykket og
økonomien tillater det tar vi sikte på å fortsette etasje vis oppgradering også i 2012.

• Følgende tiltak vedr . fakultet er registrert som behov, men finansiering er ikke avklart:
n Sydnesplass 12-13, Eiendomsavdelingen planleggeren helhetlig utvendig

rehabilitering med tak , fasader og ev. utskiftning av dårlige vinduer . Det er imidlertid
ikke mulig å finansiere dette i 2011.

n Sydnesplass 12-13, 3.-5. et. div innvendig oppussing - sprekkdannelser i veggflater,
malingsarbeid, dør mellom rom 515 og 515A.

n Gjennomgang mellom Øysteinsgt . 1 og 3 -forbedre internkommunikasjon.
n HF-bygget rom 302 - ombygging flerbrukskontor.
n Lars Hillesgt . 3 - utskiftning alle lydlameller i øvingsrom (sees i sammenheng med

større rehabilitering).
n Lars Hillesgt.3 - loft, bygge om til kontor/studio (sees i sammenheng med større

rehabilitering).
n Lars Hillesgt . 3 - rom 113 dele i to (sees i sammenheng med større rehabilitering).
n Lars Hillesgt.3 - GSS lydisolering (sees i sammenheng med større rehabilitering).
n Lars Hillesgt.3 - Prøvesalen lydisolering (sees i sammenheng med større

rehabilitering).

n Fastings Minde - oppussing . Utvendig rehabilitering tatt i 2009 , innvendig har EIA
ikke midler til. Dersom fakultetet vil sette av midler til tiltak må man være obs på at
det er et fredet bygg som vil kreve omfattende funksjonsanalyse av huset - dette er
en dyr prosess.

n Rehabilitering 1 oppgradering av Nygård skole - Nygård skole eies av et
eiendomsselskap og det er Prosjektkontoret som følger opp planene for
rehabilitering. EIA har satt i gang et arbeid sammen med fakultetet for å utarbeide
oppdatert funksjonsanalyse og forprosjekt. Utvendig rehabilitering av vindu og
fasade er igangsatt.

• Øvrige kommentarer:
n Allegt.34 - tette dørfelt , lydisolering av dører 1 .-2.-3.et. - er utført 2010.
n Allegt.34 - 2.-3.et. lydisolering av vegger - mener dette er utført?
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n Lars Hillesgt . 3 - forsterket renhold , EIA vurderer dette ved inngåelse av nye
renholdskontrakter i 2011.

n Villavei l a - rullestolheis ute av funksjon . Driftsområde vil forsøke reparasjon, hvis
ikke det lar seg gjøre vil heisen bli demontert.

n HF-bygget - kortleser på dør til dusjrom/toalett 1.et. - skal installeres, avventer nytt
adgangskontrollsystem.

n Øysteinsgt . 1-3, rengjøring , maling og hyller i kjeller. Arealet er tidligere vurdert av
EIA og HMS-seksjonen som ikke egnet til lagring av bla. papir . Det er tidligere gjort
et vedtak i samarbeid med HMS -seksjonen på at dette er et areal som ikke egner
seg for lagring av. Med tanke på historikken til byggene i dette kvartalet er det ikke
aktuelt å ta lokalene i bruk som lager.

n Dersom fakultetet selv ønsker å finansiere og få gjennomført bygningsmessige tiltak
ber vi om at det så snart som mulig tas kontakt med Eiendomsavdelingen slik at
personellressurser kan allokeres og gjennomføring av tiltak planlegges hos oss.
Innmeldte tiltak prioriteres etter tilgjengelig prosjektlederkapasitet.

n I slike prosjekter innarbeides det et administrativt påslag på 10 % ved utarbeidelse
av kostnadsoverslag. Dette dekker kostnader til prosjektadministrasjon og er i tråd
med vanlig praksis i andre sammenlignbare virksomheter.

Planlagt vedlikehold
Eiendomsavdelingen prioriterer hvert år en avsetning til planlagt vedlikehold - vedlagt følger
en oversikt over planlagte vedlikeholdstiltak som er prioritert i 2011. Gjennomføring av
planene forutsetter at den totale rammen for vedlikeholdsmidlene ikke overskrides , samt at
ekstraordinære tiltak ikke må tas i løpet av året . Vi gjør oppmerksom på at noen av tiltakene
ikke er fullfinansiert , samt at noen tiltak er planlagt tatt over flere år.
Fokusområder i 2011 er bla . ENØK, innfasing av fjernvarme (tar ut oljekjeler),
tak/fasader/vinduer , skallsikring bygg.

• HF-bygget - EIA satte i 2010 av en generell avsetning på planlagt vedlikehold til dette
bygget. Avsetningen var ment å dekke helt og/eller delvis skyvedør til sluse i
inngangsparti , oppussing av toaletter , ny inngangsdør i sluse , nytt trapperom og
rømningsvei fra lesesal, male tak og vegger i korridorer, vurdere nytt låssystem på
bygget . En rekke tiltak ble gjennomført / påbegynt i 2010, imidlertid har vi ikke
fullfinansiering for alle tiltakene - dersom HF-fakultetet har anledning til å sette av
noen midler kan vi få gjort mer , f.eks . oppgustet flere toaletter og korridorer. Det er
behov for snarlig avklaring av dette ellers vil arbeidet stoppe opp.

Tiltak for studenter med funksjonsnedsetting
Det avsettes hvert år et beløp over EIAs budsjett for tiltak knyttet til studenter med
funksjonsnedsetting - det er Rådet for studenter med funksjonsnedsetting som prioriterer
tiltakene. Fakultetene oppfordres til å konkretisere sine eventuelle behov og oversende
prioritert liste over slike tiltak til Rådet for studenter med funksjonsnedsetting v/
Studieadministrativ avdeling, med kopi til EIA. Dette gjelder også tiltak i denne kategorien
som eventuelt er meldt inn til EIA som innspill til budsjettforslaget for 2011.

Universell utforming
Det foreligger en landsdekkende utredning som har foreslått at alle statens bygg skal være
universelt utformet innen 2019. Med universell utforming menes god tilgjengelighet for alle -
både studenter, ansatte og besøkende. Tilgjengelighetsbegrepet tar hensyn til menneskers
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ulike behov f.eks . bevegelseshemmede , synshemmede , hørselshemmede , gravide, folk med
barnevogn, allergikere mm.
Det er avsatt 7 mill. på EIAs investeringsbudsjett for 2011 for å arbeide med universell
utforming i UiBs bygg . Av større tiltak er etablering av heis i Allegt. 70 prioritert i 2011.
Eiendomsavdelingen følger også opp arbeidet som er gjort i 2009 1 2010 i samarbeid med
verneombudene mhp. kartlegging av mindre UU-tiltak i byggene . Eiendomsavdelingen tar
sikte på å gjennomføre ytterligere konkrete tiltak i 2011.

Fakultetsavsetningen til HMS -tiltak.
Avsetningen til fysiske HMS-tiltak for fakultetene (fakultetspotten ) er som kjent en avsetning
for fakultetene , odontologisk klinikk, UB og BM på EIAs investeringsbudsjett. Intensjonen
med avsetningen til HMS-tiltak er at midlene først og fremst skal dekke tiltak fremkommet
etter HMS-runder på institutter / avdelinger , samt utgifter ifbm. flytting. I tillegg kan mindre
bygningstilpasninger dekkes, men det er ikke primært ombyggingssaker som skal dekkes.

Protokoller og rapporter som fremkommer ved instituttene etter HMS-runder og HMS-møter
skal sendes tjenestevei til fakultetet . Fakultetene skal prioritere innkomne ønsker/behov i
hht. avsetningen til HMS-tiltak tildelt over EIAs budsjett.
Vi gjør oppmerksom på at alle bygningsmessige arbeider skal koordineres med EIA.

Avsetning til HMS -tiltak 2011 ble vedtatt sammen med investeringsbudsjettet i styresak
72110 . Kuttet fra 2010 er ikke videreført og avsetningen er igjen økt til 2 , 3 mill.
Fakultetet får en avsetning på kr . 275.000,- i 2011. Vi gjør oppmerksom på at det i styresak
72110 er forutsatt at fakultetet setter av minst tilsvarende beløp til HMS-tiltak over eget
budsjett.
Vedlagt følger en oversikt over bruken av HMS-midler i 2010, ev. restmidler overført til 2011,
tildeling 2011 og ev. forbruk 1. kvartal 2011.

Vi ber om at fakultetet oversender oversikt over prioritering av tiltak innenfor HMS-potten
innen 15 . mai 2011 . Dersom det er tiltak som krever medvirkning fra EIA er det viktig at dette
meldes inn så snart som mulig da vi må allokere ressurser i form av personell og ev.
håndverkere til disse tiltakene.

Dersom det er spørsmål fakultetet ønsker å ta opp vedr . denne tilbakemeldingen ber vi om
tilbakemelding slik at det kan settes på agendaen til det årlige dialogmøte mellom EIA og
fakultetet som er planlagt til mai /juni 2011. Foreløpig agenda følger vedlagt.

Med vennlig hilsen

Even Berge
eiendomsdirektør

Agnethe Erstad Larsen
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Kopi
Personal- og organisasjonsavdelingen , HMS-seksjonen
Økonomiavdelingen
Universitetsdirektørens kontor
Hovedverneombud Thorolf Førde
Kontor for ombygging og vedlikehold
Kontor for drift
Driftsområde
Arealkoordinator
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Nasjonalbiblioteket Vår dato 29.03 .2011 Vår referanse 20111172
Deres dato. Deres referanse

Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Norges teknisk -naturvitenskapelige universitet O o ^el^^- -^

Overføring av språkressurser og annet materiell etter konkursen i Norsk
Språkteknologi Holding AS

Nasjonalbiblioteket har i St .prp. nr . 1 (2009-2010) fått ansvaret for å realisere ein norsk
språkbank . Språkbanken skal vere en teknologisk infrastruktur i form av digitaliserte
språkressurser til bruk innanfor alle former for språkbasert teknologi på alle samfunnsområder
og for alle aktørar . Dette omfatter kommersiell og ikke-kommersiell utvikling av
språkteknologiske produkt, utvikling av offentlige tenester og språkforsking . Språkbanken blir
slik et viktig språkpolitisk tiltak som sikrer at norsk språk er utgangspunktet for utvikling på
disse områdene i framtiden , jf. St.meld. nr . 35 (2008-2009 ) Mål og meining - Ein heilskapleg
norsk språkpolitikk.

Språkbanken skal inneholde kvalitetssikrede digitaliserte språkdataressurser i form av tekst og
tale. Han skal og inneholde databasar der språkdata er strukturerte eller koda på ulike måtar,
og program og applikasjonar som kan gjøre slik strukturering eller koding. Ressursene i
Språkbanken skal følgje nasjonale og internasjonale standardar , og bli fortløpende oppdaterte
og supplerte i tråd med den faglege og teknologiske utvikling på feltet . Slik oppdatering og
supplering skal og ta hensyn til ulike brukergruppers sine behov . Språkbanken vil altså ha en
dynamisk karakter . Nasjonalbiblioteket skal, i tråd med sitt generelle samfunnsoppdrag, sørge
for forsvarleg bevaring , formidling og tilgjengeliggjøring av ressursane.

Universitetet i Oslo , Universitetet i Bergen har i samarbeid med IBM og Norsk Språkråd
sikret at språkressurser og anna materiell etter konkursen i Norsk Språkteknologi Holding AS
(NST) kan gå inn i Språkbanken . Vi har i eget brev (se vedlegg ) oversendt avtale om
overføring av ressursene fra konsortiet til Nasjonalbiblioteket.

Nasjonalbiblioteket vil benytte denne anledningen til å takke de samarbeidende universitetene
for bidraget til etableringen av Språkbanken . Vi vil samtidig forsikre universitetene om at vi
vil forvalte Språkbanken på en måte som sikrer at den blir en viktig kilde for forskningsdata.
1 vårt oppdrag inngår at data fra språkbanken stilles vederlagsfritt til disposisjon for
forskningsformål.

Vi har forstått det slik at det har vært uttrykt bekymring for at overføringen av
språkressursene til Nasjonalbiblioteket ville kunne skape driftsmessige forstyrrelser i en
overgangsperiode . Vi vil treffe de nødvendige tiltak for å hindre at dette skjer og garanterer at
tilgang til språkressursene fra NST til forskningsformål vil være minst like god som tidligere.

I ,,.



Vår ret 20111172

Vi kan videre forsikre om at språkressursene fra NST vil bli forvaltet på en måte som sikrer at
det ikke oppstår nye opphavsrettslige begrensinger for Universitetet i Bergen, Universitetet i
Oslo og NINUs bruk av språkressursene til forskningsformål.

Vi viser til dette og ser fram til et godt samarbeid.

Med vennlig hilsen

^,,^ ^ CC,Y/J ' l (1l. •^iG^' 1'^FC..^ ` ' V vi.'^ 1^^. L t^ L T"^"" t. ^ /^_^ C L----

Vigdis Moe Skarstein Kristin Bakken
nasjonalbibliotekar direktør fag og forskning
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Nasjonalbiblioteket

Universitetet i Oslo v /Ole Petter Otterseu
Universitetet i Bergen v/Sigmund Granmo

NI'N L I -,,/Torbjørn Digernes
Språkrådet v/Karl ]Henrik Steinsholt

IBM v/Morteti Thorkildsen

Vedr. avtale om overtakelse av NST-ressurser

K

1 henhold til avtale gjort med Sverre Spildo på vegne av Konsortiet oversendes vedlagte
avtale i seks eksemplar til undertegning.
Jeg ber om at avtalen sendes videre til neste institusjon på lista etter hvert som den er
undertegnet og returneres til Nasjonalbiblioteket.
Ett eksemplar av endelig undertegnet avtale vil deretter bli sendt til alle.

Jeg ber IBM i det de har undertegnet avtalen å sende en faktura til. Nasjonalbiblioteket ved
økonomidirektør Bjørnar Gundersen og den avtalte godtgjøringssummen vil bli utbetalt.

Med vennlig hilsen

V ,/a ^^ f l ci, r
Vigdis Moe Skarstein
nasjonalbibliotekar

IGl•`ki,k.---""'

t
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Universitetet i Bergen
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE)

PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE

Sted: rom 435, HF-bygget
Dato/tid: 9 . mai 2011 kl 14 .15-15.45

Til stede
Gruppe A: Per Buvik (leder), Torodd Kinn, Gjert Vestrheim, Victoria Rosen, Tor Trolie,
Hilde Comeliussen
Gruppe B: frafall
Gruppe C: Ranveig Lote
Gruppe D: Arnt Robert Leganger, Fride Wangsmo, Eline Hansen
Solveig Steinnes, sekretær

Til referat, innkalling og dagsorden
- Godkjenning av referat. OK.
- Godkjenning av innkalling. OK

Orienteringssaker

Orienteringssak a) Referat fra UUI-møte 9 . mars 2011 . Ingen kommentar
Orienteringssak a) Referat fra UUI-møte 2 . mai 2011 . Ingen kommentar
Orienteringssak c) Referat fra FFU-møte 3. mai 2011. IR vil ha saken om forskerutdanning på
diskusjon i instituttrådet . Instituttledelsen kaller inn til et ekstra IR-møte for å diskutere denne
saken.

SAKER OG SAKSPAPIR

SAK 9/11- Bergen forskningsstiftelse og LLEs forskerrekruttering

Vedtak
Instituttrådet mener at BFS-ordningen kan være en god rekrutteringsvei når aktuelle søknader
faglig sett passer med instituttets egen rekrutteringspolitikk basert på behov nedfelt i
eksisterende fagdimensjonerings- og bemanningsplaner og/eller vedtak. En betingelse for
søknadsstøtte er også at det prosjektet som støttes har tilslutning i det aktuelle fagmiljøet.
Rådet vedtar at BFS-søknader kan støttes også i fremtiden i henhold til disse strategiske
kriteriene. Søknadene skal behandles i instituttrådet.

Sak 10/11- Budsjettforslag 2012 - innspill til fakultetet

Vedtak
Instituttrådet vedtar budsjettinnspillet, og gir instituttledelsen fullmakt til å ta saken videre, og
eventuelt til å innarbeide nødvendige justeringer.

Sak 11111 Retningslinjer for søknader ekskursjoner ved LLe
Kommentar: Bra med retningslinjer, men savner et punkt med kritierier for tildeling. Dette
bør inn.



Vedtak
Saken tas opp igjen på første IR-møte til høsten.

To saker under eventuelt

a) Spørsmål fra Arnt-Robert om semesterstart . Ranveig Lote gav en kort orientering.

b) Instituttledelsen ved Per Buvik og Solveig Steinnes har mandag 9(12(11 hatt møte med
fakultetsledelse og Arild Linneberg om budsjett for SFF-søknad angående "Centre for
Humanistic Legal Studies". Instituttledelsen har gitt fullmakt til å støtte søknaden med
to stipendiatstillinger i hele perioden, samt egenandeler i form av involverte forskeres
forskningstid.
Jill Walker Rettberg er også med i en SFF-søknad sammen med IF, og instituttet har
også her gitt en fullmakt om å støtte denne søknaden med en stipendiatstilling i hele
perioden.
Instituttrådet tok dette til etterretning, men understreket at i fremtiden er det helt
nødvendig slike saker blir realitetsbehandlet i instituttrådet.

lørdag, 14. mai 1011 Solveig

Merknadsfrist: Onsdag 18. mai.
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Universitetet i Bergen
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE)

PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE

Sted : rom 435 , HF-bygget
Dato/tid: 13 . mai 2011 kl 14 .15-15.20. EKTRAMØTE

Til stede
Gruppe A: Per Buvik (leder), Torodd Kinn, Gjert Vestrheim, Victoria Rosen, Christine Hamm
(vara), Jørgen Bakke
Gruppe B: Frode Helmich Pedersen (vara)
Gruppe C: Håvard Peersen (vara)
Gruppe D: Arnt Robert Leganger, Fride Wangsmo, Eline Hansen
Solveig Steinnes, sekretær
Forskningsleder Erik Bjerck Hagen var invitert til å delta på møtet.

Til referat, innkalling og dagsorden
- Godkjenning av innkalling. OK

Orienteringssaker
Ingen orienteringssaker

Sak 12/11- Høring. Revisjon av forskerutdanningen/11

Torodd Kinn og Victoria Rosen delte ut et alternativt høringsforslag på møtet. Etter votering
ble det bestemt at instituttrådet ville gå videre med denne alternative uttalelsen. Endringer ble
bygget inn i høringen og vedtatt på møtet. Høringsuttalelsen med endringer som fremkom i
møtet, er vedlagt.

HØRINGSUTTALELSE FRA LLE VI INSTITUTTRÅDET
OMREVISJON AV FORSKERUTDANNINGEN

LLE ser det som positivt at fakultetet er opptatt av kvaliteten til forskerutdanningen og
organiseringen av den. På bakgrunn av 18 høringsuttalelser,fra fagmi jaer, forskergrupper,
forskerskoler og enkeltansatte og behandling i FFU har instituttet følgende synspunkter på
forslaget:

UiBs handlingsplan for forskerutdanning legger vekt på at både forskerskoler og
forskergrupper er viktige elementer i utdanningen. Forslaget fra HF toner ned forskerskolene
i en grad som knapt er i samsvar med UiBs føringer, og som neppe vil bedre utdanningen.
UiB arbeiderfor tiden med en evaluering av forskerskolene, og det synes prematurt å vedta
endringer før den er ferdigstilt. Saken må behandles igjen i fagmiljøene og ved instituttene og
fakultetet på grunnlag av UiBs evaluering.



Flere aspekter av en eventuell reform er for svakt utredet. Det gjelder for det første de
økonomiske rammene og andre ressursspørsmål. En slik oppdeling av ansvaret for
forskerutdanningen som HF legger opp til, vil føre til et øket behov for koordinering mellom
forskergrupper, fagmiljøer, institutter og institusjoner. Dette krever uunngåelig ekstra
ressurser, noe HF ikke synes å erkjenne.

De fleste forskergrupper er for små og løst organisert til å kunne ta et omfattende
ansvar for forskerutdanningen. En sterkere oppdeling av ansvaret for utdanningen vil kunne
føre til at den kompetansen og erfaringen som forskerskoleledelsene har opparbeidet seg, blir
fragmentert. En eventuell reform må sikre at dette ikke blir konsekvensen. På den annen side
må kandidatene fortsatt kunne få sin forskerutdanning uavhengig av fakultetets forskerskoler.
LLE ser det som viktig at forskergruppene fortsetter å ha en sentral rolle i forskerutdanningen.

Administrative problemer for store og uensartede institutter er også undervurdert av
HF. Det antydes nye FFU utvidet med en representant for hver forskergruppe og gruppe-B-
medlemmer. Ved LLE vil dette for tiden si et utvalg med over 20 medlemmer. Det er liten
grunn til å tro at et slikt utvalg vil kunne være et effektivt styringsorgan.

Dersom ansvaret flyttes til instituttene, bør instituttene også få utstrakt myndighet til å
organisere utdanningen slik de finner det hensiktsmessig. Det gjelder feks. hvilke
styringsorganer som skal ha det faglige og administrative ansvaret, om utdanningen skal
organiseres i forskerskoler, og hvilket ansvar forskergruppene skal ha.

Konklusjon: Saken er, for svakt utredet til at vi kan støtte HFs forslag nå. HF må
avvente UiBs evaluering av forskerskolene og deretter sørgefor en grundigere utgreiing av
de ulike sidene av en reform.

Vedtak
IR vedtar å sende inn den vedlagte . Høringen sendes ut på epost til instituttrådet først.

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

torsdag, 19, mai 2011 Solveig

Merknadsfrist
Onsdag 18/5/2011
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UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 10.03.2011

Til stede: Instituttleder: Hoffmann
Gruppe A: Forsberg, Heiret, Selberg, Stausberg
Gruppe B: Seland
Gruppe C: Watkins
Gruppe D: Selfjord, Solheim

Forfall. Mikaelsson
Sekretær: Holsen

Fjell var til stede under behandlingen av sakene 10/11 og 11/11.

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader.

III Referatsaker
a. FU-møte 18.02.11

IV Orienteringssaker
a. Informasjon fra instituttlederen
- Prioriering av søknadene om små driftsmidler er sendt fakultetet.
b. Fakultetsstyresaker ved Heiret
- Ingen saker.

Sak 10/11 Utdanningsmelding
Hoffmann og Fjell orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet vedtar den fremlagte utdanningsmeldingen for 2010 med de
endringene som kom fram i møtet.

Sak 11/11 Endret norm for emnestørrelse - høringsuttalelse
Hoffinann og Fjell orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til høringsuttalelsen fra UUI med de endringene som
kom fram i møtet.



Sak 12111 Utlysning av stipendiatstillinger i 2011
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til forslaget om at det lyses ut tre åpne
stipendiatstillinger i 2011 ved AI-IKR.

Eventuelt
Ingen saker.

Bergen, 11. mars 2011

Christhard Hoffmann
Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 18.03.2011, regnes protokollen som godkjent.
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UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP

PPOTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 7.4.2011

Til stede: Instituttleder: Hoffmann
GruppeA: Brautaset, Forsberg, Mikaelsson, Selberg
Gruppe B: Seland
Gruppe C: Selland
Gruppe D: Irgens, Solheim

Forfall. Heiret
Sekretær: Watkins

Fauske var til stede under behandlingen av sak 13/11.

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader

II Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader

III Referatsaker
a. FU-møte 25.3.11
b. MI-møte 7.3.11

IV Orienteringssaker
a. Informasjon fra instituttlederen
- Det er utlyst tre stipendiatstillinger ved AHKR.
- Det er 18 søkere til stillingen i klassisk arkeologi. Komite er nedsatt.

Instituttet er tildelt vikarmidler i stillingen.
b. Fakultetsstyresaker
- Forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmeldingen
c. Tildeling av midler 2011

Sak 13111 Regnskap 2010 , budsjett 2011
Hoffmann og Fauske orienterte.
Det er ønskelig med en halvårsoppsummering for å sikre planlegging og bruk
av instituttmidler før kalenderårets utløp. Det foreslås en kvalitetssikret liste
over hva eventuelle ubrukte midler skal anvendes til. Instituttrådet anbefaler at
budsjett for timeundervisning og sensur fordeles på fag.
Vedtak:
Instituttrådet tar regnskapet for 2010 til etterretning og vedtar den framlagte
budsjettfordelingen for 2011 med den endringen som kom frem på møtet.

Sak 14111 Høringsuttalelse om revisjon av forskerutdanningen ved HF
Hoffmann orienterte.
Instituttrådet ønsker at det i uttalelsen skal fremkomme at det må følge
administrative ressurser med den nye ansvarsfordelingen.



Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til høringsuttalelsen fra Forskningsutvalget med den
endringen som kom frem på møtet.

Eventuelt
Ingen saker

Bergen, 11. april 2011

Christhard Hoffmann

Julie Tønsaker Watkins

Dersom det ikke er kommet merknader innen 18 .4.2011, regnes protokollen for godkjent.
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Økonomirapport for Det humanistiske fakultet første kvartal 2011  

 

Det skal legges frem regnskapsrapport for fakultetsstyret hvert kvartal.  På bakgrunn av at 

fakultetet i 2009 opparbeidet seg et stort merforbruk, har det i 2010 og hittil i 2011 vært gitt 

en skriftlig eller muntlig redegjørelse for fakultetets økonomiske situasjon på hvert møte i 

fakultetsstyret. Dette har vært gjort for å sikre at fakultetsstyret har hatt kontroll med den 

økonomiske utviklingen. Økonomien er nå under kontroll, og fakultetsstyret vil få kvartalsvise 

regnskapsrapporter til behandling, i tillegg til muntlige orienteringer ved behov. 

 
Hovedtall ved utgangen av første kvartal 2011 

Årsbudsjett 

2011

Hittil i år - 

bud 2011

Hittil i år  - 

regn 2011

Per samme 

periode - 

regn 2010

Avvik hittil i 

år - 2011

Avvik hittil i 

år - %

GB og BOA Inntekter -391 496 718 -123 275 400 -112 303 856 -104 891 450 10 971 544 -9 %

Kostnader 393 006 218 108 621 700 97 151 348 91 525 089 -11 470 352 -11 %

Driftsresultat GB og BOA 1 509 500 -14 653 700 -15 152 508 -13 366 361 -498 808 3 %

Tabell 1: Hovedtall regnskapet første kvartal 

Etter årets tre første måneder er det samlede driftsresultatet (inntekter minus kostnader) 3 % 

høyere enn budsjettert hittil i år. Inntektene er 9 % lavere enn budsjettert hittil i år, men 

kostnadene er enda lavere. Sammenlignet med i fjor på samme tid er driftsresultatet 13 % 

høyere. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet utgjør 13 % av årsbudsjettet. 

 

Per mars 2011 Adm Vit Årsverk Budsjett

GB 91 325 416 430

BOA 3 44 47 41

Totalt 95 368 463 472  

Tabell 2: Årsverk per mars mot budsjett 

Antall årsverk er noe lavere enn i budsjettet. Den største reduksjonen i forhold til budsjett ser 

ut til å være på ex.phil. ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. 

 

 

Dato: 19.05.2011 

Arkivsaksnr: 2011/6280-

ANNHFE 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

35/11 

07.06.2011 

 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Grunnbevilgningen (GB) 

Årsbudsjett 

2011

Hittil i år - 

bud 2011

Hittil i år - 

regn 2011

Per samme 

periode - 

regn 2010

Avvik hittil i 

år - 2011

Avvik hittil i 

år - %

Inntekter -342 496 718 -107 188 100 -106 540 514 -100 862 981 647 586 -1 %

Sum Inntekter -342 496 718 -107 188 100 -106 540 514 -100 862 981 647 586 -1 %

Investeringer 0 0 0 44 964 0

Lønn 272 096 500 73 620 700 71 101 358 69 675 584 -2 519 342 -3 %

Drift 59 417 400 14 356 600 4 928 235 6 480 180 -9 428 365 -66 %

Internhandel 12 686 318 4 356 600 6 437 706 7 199 643 2 081 106 48 %

Sum Kostnader 344 200 218 92 333 900 82 467 299 83 400 370 -9 866 601 -11 %

Overføringer -1 703 500 14 854 200 24 073 215 17 407 527 9 219 015 62 %

Sum Overføringer -1 703 500 14 854 200 24 073 215 17 407 527 9 219 015

Tabell 3: Grunnbevilgningen, inntekter og kostnader 

Etter første kvartal er inntektene om lag som budsjettert, mens kostnadene nesten er 10 

millioner lavere enn budsjettert. Sammenlignet med budsjett er det lavere forbruk på lønn (-3 

%) og driftskostnader (-66 %), mens interne transaksjoner er 48 % høyere. Internhandel eller 

interne transaksjoner er inntekter og utgifter som kun vedrører UiB. Eksempler på inntekter 

innenfor denne kategorien er overheadinntekter, frikjøpsinntekter og annen omfordeling av 

inntekt mellom enheter. Eksempler på utgifter innenfor internhandel er internhusleie, leie av 

undervisningsrom, belastning av administrasjonsutgifter, kopieringsutgifter og kjøp av interne 

tjenester. Beløpet som viser i tabellen hittil i år på 6,4 millioner består av inntekter på 4,8 

millioner og kostnader på 11,3 millioner. Overheadinntektene er på 3,1 millioner og er det 

største inntektselementet. Husleien er på 8,3 millioner og er den største enkeltutgiften. 

Inntektene er så langt i år 24 millioner høyere enn utgiftene. Det skyldes at inntektene for 

øremerkede tiltak kommer tidlig i året, mens utgiftene spres utover hele året.  

Sammenlignet med 2010 er inntektene 6 % høyere og kostnadene 1 % lavere. 

Lønnskostnadene har økt med 2 % fra i fjor, mens driftskostnader og internhandel totalt er 35 

% lavere enn i fjor. 

Grunnbevilgningen består av frie midler (annuum) og øremerkede tiltak. De øremerkede 

tiltakene kan være av langvarig karakter, som for eksempel førstesemesterstudiet, eller 

relativt kortsiktige, som studiekvalitetstiltak eller vitenskapshistorisk forskning. Fakultetet har 

større frihet når det gjelder bruk av annuumsmidler, selv om størstedelen på kort sikt er 

bundet opp i lønnskostnader til faste ansatte.   

For frie midler (annuum) er inntektene lik kostnadene hittil i år. Sammenlignet med budsjettet 

hittil i år er inntektene en halv million lavere og kostnadene 1 million høyere. 

Kostnader for øremerkede tiltak ligger så langt 10,9 millioner (37 %) under budsjett. 

Underforbruk på stipendiater og postdoktorer og egenfinanisering for BOA forklarer det 
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meste av dette. Førstesemesterstudiet og Norsk for fremmedspråklige har kostnader som er 

høyere enn budsjett.  

Egenfinansiering for BOA er en samlebetegnelse for to ulike begreper: Først, synliggjøring 

av fast ansattes innsats i prosjekter, der denne innsatsen ikke betales av prosjektet. Et typisk 

tilfelle er der den ansatte benytter sin forskningsandel i stillingen. Dette vil ikke ha noen reell 

effekt på regnskapet, det skal bare vise hvilke totalressurser som benyttes i 

eksternfinansierte prosjekter.  Dernest, kontanttilskudd fra UiB sentralt til eksternfinansierte 

prosjekter framkommer som egenfinansiering for BOA. Ved bevilgningstidspunktet gjøres et 

beløp tilgjengelig for prosjektet. Etter hvert som kostnader påløper i prosjektet, reduseres det 

tilgjengelige beløpet tilsvarende. Holbergprosjektet og Tracsymbols er eksempler på slike 

prosjekter. I praksis har det vist seg vanskelig å få denne modellen til å fungere for EU-

prosjekter, derfor har det hopet seg opp mer midler her enn det som er reelt. Forsinkelser på 

prosjekter vil også føre til at forbruket av egenfinansieringen går saktere enn planlagt. Det er 

disse kontantbevilgningene som viser et underforbruk hittil i år. Disse midlene er bundet og 

kan ikke benyttes til andre tiltak innenfor grunnbevilgningen. 

Øremerkede tiltak vil bli nærmere belyst i rapporten for andre kvartal. 

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

Årsbudsjett 

2011

Hittil i år - 

bud 2011

Hittil i år - 

regn 2011

Per samme 

periode - 

regn 2010

Avvik hittil i 

år - 2011

Avvik hittil i 

år - %

Inntekter -49 000 000 -16 087 300 -5 763 342 -4 028 469 10 323 958 -64 %

Sum Inntekter -49 000 000 -16 087 300 -5 763 342 -4 028 469 10 323 958 -64 %

Investeringer 0 0 -6 029 0 -6 029

Lønn 43 987 700 11 997 000 7 403 599 3 896 553 -4 593 401 -38 %

Drift 6 939 300 5 394 500 5 211 861 2 847 105 -182 639 -3 %

Internhandel -2 121 000 -1 103 700 2 074 617 1 381 061 3 178 317 -288 %

Sum Kostnader 48 806 000 16 287 800 14 684 049 8 124 719 -1 603 751 -10 %

Overføringer 194 000 -200 500 -8 920 706 -4 041 167 -8 720 206 4349 %

Sum Overføringer 194 000 -200 500 -8 920 706 -4 041 167 -8 720 206 4349 %

Tabell 4: Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, inntekter og kostnader 

Inntektene etter første kvartal ligger 64 % under budsjett. Prosjekter finansiert av Norges 

Forskningsråd (NFR) får hovedutbetalinger 3 ganger i året (april, august og desember). Dette 

forklarer avviket, fordi i budsjettet kommer denne inntekten jevnere gjennom året. 

Aktiviteten (kostnadene) har vært lavere enn budsjettert for NFR-prosjekter og annen 

bidragsaktivitet. I EU-prosjekter har aktiviteten vært høyere enn budsjettert. 

Det opprinnelige måltallet for BOA var 47 millioner (NFR 28, EU 5 og Annen 14), men etter 

prognosene innmeldt for mars, er måltallet økt til 49 fordi NFR-inntekter forventes å bli 2 

millioner høyere. 
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Artsklasse

Årsbudsjett 

2011

Hittil i år - 

bud 2011

Hittil i år - 

regn 2011

Per samme 

periode - 

regn 2010

Avvik hittil i 

år - 2011

Avvik hittil i 

år - %

1. Oppdragsaktivitet 0 0 -8 790 0 -8 790

2. NFR - bidragsaktivitet -30 000 000 -10 903 200 -157 577 -1 008 120 10 745 623 -99 %

3. EU - bidragsaktivitet -5 000 000 -1 174 300 -2 611 968 -868 681 -1 437 668 122 %

4. Annen bidragsaktivitet -14 000 000 -4 009 800 -2 985 007 -2 151 669 1 024 793 -26 %

Sum Inntekter -49 000 000 -16 087 300 -5 763 342 -4 028 469 10 323 958 -64 %

1. Oppdragsaktivitet 0 0 8 790 0 8 790

2. NFR - bidragsaktivitet 29 806 000 11 103 700 9 078 283 5 049 286 -2 025 417 -18 %

3. EU - bidragsaktivitet 5 000 000 1 174 300 2 611 968 868 681 1 437 668 122 %

4. Annen bidragsaktivitet 14 000 000 4 009 800 2 985 007 2 206 752 -1 024 793 -26 %

Sum Kostnader 48 806 000 16 287 800 14 684 049 8 124 719 -1 603 751 -10 %

1. Oppdragsaktivitet 0 0 0 0 0

2. NFR - bidragsaktivitet 194 000 -200 500 -8 920 706 -4 041 167 -8 720 206 4349 %

Sum Overføringer 194 000 -200 500 -8 920 706 -4 041 167 -8 720 206 4349 %

Tabell 5: Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet per finansieringskilde 

Prognose 

For grunnbevilgningen er prognosen for overføring til neste år en negativ overføring på 4,3 

millioner. Dette tar utgangspunkt i HFs avtale med universitetsledelsen om at underskuddet 

skal nedbygges til 10 millioner ved slutten av 2011, med justering av følgende elementer 

som oppsto i 2010 etter at avtalen ble inngått: CMS 3,2 millioner, egenfinansiering BOA 1,5 

millioner og øremerkede tiltak 1 million. 

For bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er prognosen en økning i NFR-inntekter på 2 

millioner til 30 millioner, mens EU-prosjekter og annen bidragsaktivitet er uendret på 

henholdsvis 5 og 14 millioner. 

 

Fakultetsdirektørens kommentarer 

Det har vært arbeidet systematisk over lang tid for å få kontroll med den vanskelige 

økonomiske situasjonen på fakultetet. Vi opplever nå å ha god kontroll på den økonomiske 

utviklingen noe prognosene fremover også viser. Særlig lønnskostnadene viser en nedgang i 

forhold til budsjett, og selv etter det sentrale lønnsoppgjøret og et mulig lokalt lønnsoppgjør 

forventer vi at lønnsveksten ikke skal true den avtalte nedbetalingsplanen. 

Den største økonomiske risikoen for fakultetet som kan få negative konsekvenser for 

overføringen til 2012, er dersom de øremerkede tiltakene overskrider sine budsjetter. 

Tilsvarende er det viktig at den positive økningen innenfor den eksternfinansierte 

virksomheten gir tilstrekkelige inntekter til å dekke husleie og andre prosjektrelaterte 

kostnader hos prosjekteier og ikke belaster instituttenes økonomi. 
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Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret tar økonomirapport første kvartal til orientering. 

 

 

 

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 

 fakultetsdirektør 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 

K-stednavn I/K Artsklasse
Årsbudsjett 
2011

Hittil i år - 
bud 2011

Hittil i år - 
regn 2011

Avvik hittil i 
år - 2011

Avvik hittil i 
år - %

Per samme 
periode - 
regn 2010

112000 Institutt for fremmedspråk Innt. 3 inntekter -938 600 -133 400 -11 888 121 512 -91 % -188 279
Kostn. 4 varek. 0 0 0 0 1 801

5 lønn 52 929 000 14 326 100 13 409 349 -916 751 -6 % 13 859 252
6-7 adk. 6 944 000 1 423 300 539 158 -884 142 -62 % 640 618
8-9 annet -854 000 -216 000 -113 791 102 209 -47 % -61 426

Sum 112000 Institutt for fremmedspråk 58 080 400 15 400 000 13 822 828 -1 577 172 -10 % 14 251 967
112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Innt. 3 inntekter -1 779 800 -237 800 -307 598 -69 798 29 % -344 343

Kostn. 4 varek. 0 0 0 0 0
5 lønn 62 249 500 16 969 200 17 119 897 150 697 1 % 18 944 230
6-7 adk. 10 456 700 4 254 300 672 254 -3 582 046 -84 % 650 156
8-9 annet -2 684 000 -673 500 -191 148 482 352 -72 % -111 341

Sum 112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 68 242 400 20 312 200 17 293 404 -3 018 796 -15 % 19 138 702
112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. Innt. 3 inntekter -483 600 -109 400 -85 965 23 435 -21 % -7 567

Kostn. 4 varek. 0 0 0 0 0
5 lønn 54 380 300 15 270 500 14 443 548 -826 952 -5 % 14 341 860
6-7 adk. 7 699 500 1 596 500 545 355 -1 051 145 -66 % 433 863
8-9 annet -976 000 -246 000 -448 538 -202 538 82 % -19 793

Sum 112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. 60 620 200 16 511 600 14 454 400 -2 057 200 -12 % 14 748 363
116400 Griegakademiet Innt. 3 inntekter 845 700 -256 800 -236 463 20 337 -8 % -135 414

Kostn. 4 varek. -2 000 000 0 0 0 0
5 lønn 29 728 500 7 845 800 7 302 091 -543 709 -7 % 6 558 235
6-7 adk. 5 402 700 1 044 000 529 511 -514 489 -49 % 648 057
8-9 annet -122 000 -30 900 11 403 42 303 -137 % 21 599

Sum 116400 Griegakademiet 33 854 900 8 602 100 7 606 541 -995 559 -12 % 7 092 478
117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. Innt. 3 inntekter -326 100 -39 300 -14 998 24 302 -62 % 14 414

Kostn. 4 varek. 0 0 0 0 0
5 lønn 5 934 200 1 606 700 1 347 792 -258 908 -16 % 1 502 217
6-7 adk. 1 320 500 202 300 113 049 -89 251 -44 % 148 610
8-9 annet -244 000 -61 500 -39 018 22 482 -37 % -31 091

Sum 117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. 6 684 600 1 708 200 1 406 826 -301 374 -18 % 1 634 150
117500 Senter for vitenskapsteori Innt. 3 inntekter -137 000 -31 500 -37 122 -5 622 18 % -14 390

Kostn. 4 varek. 0 0 0 0 0
5 lønn 5 158 400 1 340 900 1 700 275 359 375 27 % 1 583 313
6-7 adk. 3 021 400 899 300 195 059 -704 241 -78 % 103 641
8-9 annet -732 000 -183 000 -39 531 143 469 -78 % -230 848

Sum 117500 Senter for vitenskapsteori 7 310 800 2 025 700 1 818 680 -207 020 -10 % 1 441 717
118200 Senter for middelalderstudier Innt. 3 inntekter -376 900 -59 800 -61 246 -1 446 2 % 0

Kostn. 5 lønn 10 180 500 2 803 500 2 700 019 -103 481 -4 % 0
6-7 adk. 136 900 38 200 129 391 91 191 239 % 0
8-9 annet -12 822 000 -1 581 500 121 304 1 702 804 -108 % 0

Sum 118200 Senter for middelalderstudier -2 881 500 1 200 400 2 889 469 1 689 069 141 % 0  

Tabell 6: Grunnbevilgning, budsjett og regnskap for institutt og sentre per 
mars 2011 

112000 Institutt for fremmedspråk Innt. 3 inntekter -5 984 300 -1 497 000 -93 1 496 907 -100 % -46 820
Kostn. 5 lønn 4 412 400 1 203 000 572 968 -630 032 -52 % 517 257

6-7 adk. 1 771 600 444 000 157 435 -286 565 -65 % 373 091
8-9 annet -154 300 -44 700 103 967 148 667 -333 % 133 631

Sum 112000 Institutt for fremmedspråk 45 400 105 300 834 278 728 978 692 % 977 159
112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Innt. 3 inntekter -16 541 400 -4 134 000 0 4 134 000 -100 % -124 938

Kostn. 5 lønn 10 209 200 2 784 000 1 587 851 -1 196 149 -43 % 1 263 115
6-7 adk. 6 590 200 1 647 000 1 677 374 30 374 2 % 417 802
8-9 annet -257 900 -257 900 555 215 813 115 -315 % 464 122

Sum 112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 100 39 100 3 820 440 3 781 340 9671 % 2 020 101
112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. Innt. 3 inntekter -6 978 400 -1 746 000 -157 484 1 588 516 -91 % -527 136

Kostn. 5 lønn 4 407 600 1 203 000 773 187 -429 813 -36 % 1 046 006
6-7 adk. 2 574 500 645 000 303 027 -341 973 -53 % 145 900
8-9 annet -3 700 -2 700 347 652 350 352 -12976 % 366 211

Sum 112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. 0 99 300 1 266 382 1 167 082 1175 % 1 030 980
116400 Griegakademiet Innt. 3 inntekter -1 327 200 -331 800 0 331 800 -100 % 0

Kostn. 5 lønn 1 012 800 276 000 0 -276 000 -100 % 0
6-7 adk. 350 400 87 600 0 -87 600 -100 % 0
8-9 annet -34 800 -8 700 19 872 28 572 -328 % 0

Sum 116400 Griegakademiet 1 200 23 100 19 872 -3 228 -14 % 0
117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. Innt. 3 inntekter 0 0 0 0 2 335

Kostn. 5 lønn 0 0 314 703 314 703 113 553
6-7 adk. 0 0 110 379 110 379 35 866
8-9 annet 0 0 110 146 110 146 40 561

Sum 117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. 0 0 535 228 535 228 192 315
117500 Senter for vitenskapsteori Innt. 3 inntekter -1 538 400 -384 600 0 384 600 -100 % -188 560

Kostn. 5 lønn 861 600 234 000 155 467 -78 533 -34 % 167 413
6-7 adk. 676 800 169 200 19 087 -150 113 -89 % 110 379
8-9 annet 0 0 62 187 62 187 61 323

Sum 117500 Senter for vitenskapsteori 0 18 600 236 740 218 140 1173 % 150 554
118200 Senter for middelalderstudier Innt. 3 inntekter -10 265 100 -2 565 000 0 2 565 000 -100 % 0

Kostn. 5 lønn 8 338 700 2 274 000 1 497 179 -776 821 -34 % 0
6-7 adk. 3 234 000 810 000 447 764 -362 236 -45 % 0
8-9 annet -1 398 000 -349 500 41 905 391 405 -112 % 0

Sum 118200 Senter for middelalderstudier -90 400 169 500 1 986 848 1 817 348 1072 % 0  

Tabell 7: Norges forskningsråd, budsjett og regnskap for institutt og sentre 
per mars 2011  
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K-stednavn I/K Artsklasse
Årsbudsjett 
2011

Hittil i år - 
bud 2011

Hittil i år - 
regn 2011

Avvik hittil i 
år - 2011

Avvik hittil i 
år - %

Per samme 
periode - 
regn 2010

112000 Institutt for fremmedspråk Innt. 3 inntekter -416 800 -112 900 -95 145 17 755 -16 % 0
Kostn. 5 lønn 465 100 126 000 79 073 -46 928 -37 % 0

6-7 adk. 36 400 8 500 7 375 -1 125 -13 % 0
8-9 annet -84 700 -21 600 8 698 30 298 -140 % 0

Sum 112000 Institutt for fremmedspråk 0 0 0 0 0
112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Innt. 3 inntekter -4 591 400 -1 125 300 -828 557 296 743 -26 % -3 824

Kostn. 5 lønn 3 522 500 960 000 444 697 -515 303 -54 % 111
6-7 adk. 1 108 200 276 000 206 651 -69 350 -25 % 3 462
8-9 annet -39 300 -110 700 177 209 287 909 -260 % 250

Sum 112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 0 0 0 0 0
112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. Innt. 3 inntekter -1 597 500 -279 600 -928 699 -649 099 232 % 0

Kostn. 5 lønn 877 200 240 000 171 503 -68 497 -29 % 0
6-7 adk. 383 400 61 200 481 525 420 325 687 % 0
8-9 annet 336 900 -21 600 275 671 297 271 -1376 % 0

Sum 112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. 0 0 0 0 0
116400 Griegakademiet Innt. 3 inntekter 0 0 0 0 0

Kostn. 6-7 adk. 0 0 0 0 0
Sum 116400 Griegakademiet 0 0 0 0 0
117500 Senter for vitenskapsteori Innt. 3 inntekter -2 859 100 -772 500 -759 567 12 933 -2 % -864 857

Kostn. 5 lønn 2 199 000 600 000 371 505 -228 495 -38 % 412 418
6-7 adk. 502 600 131 100 268 994 137 894 105 % 170 922
8-9 annet 157 500 41 400 119 068 77 668 188 % 281 517

Sum 117500 Senter for vitenskapsteori 0 0 0 0 0  

Tabell 8: EU, budsjett og regnskap for institutt og sentre per mars 2011 

K-stednavn I/K Artsklasse
Årsbudsjett 
2011

Hittil i år - 
bud 2011

Hittil i år - 
regn 2011

Avvik hittil i 
år - 2011

Avvik hittil i 
år - %

Per samme 
periode - 
regn 2010

112000 Institutt for fremmedspråk Innt. 3 inntekter -4 264 100 -1 116 000 -400 977 715 023 -64 % -127 777
Kostn. 4 varek. 0 0 -6 029 -6 029 0

5 lønn 2 194 500 600 000 272 113 -327 887 -55 % -280 500
6-7 adk. 2 489 600 621 000 161 379 -459 621 -74 % 408 275
8-9 annet -420 000 -105 000 -26 485 78 515 -75 % 21 058

Sum 112000 Institutt for fremmedspråk 0 0 0 0 21 055
112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Innt. 3 inntekter -6 554 300 -1 554 700 -1 095 799 458 901 -30 % -842 281

Kostn. 5 lønn 3 904 300 1 065 000 667 420 -397 580 -37 % 595 959
6-7 adk. 3 207 800 1 047 500 385 922 -661 578 -63 % 243 887
8-9 annet -557 800 -557 800 42 458 600 258 -108 % 32 005

Sum 112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 0 0 0 0 29 570
112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. Innt. 3 inntekter -3 039 700 -1 025 100 -258 259 766 841 -75 % -446 050

Kostn. 5 lønn 560 400 153 000 107 474 -45 526 -30 % 147 033
6-7 adk. 2 144 200 537 000 110 295 -426 705 -79 % 308 475
8-9 annet 335 100 335 100 40 490 -294 610 -88 % -5 000

Sum 112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. 0 0 0 0 4 458
116400 Griegakademiet Innt. 3 inntekter -730 500 -228 300 -581 711 -353 411 155 % -478 183

Kostn. 4 varek. 0 0 0 0 0
5 lønn 0 0 127 175 127 175 103 339
6-7 adk. 730 500 228 300 440 561 212 261 93 % 374 384
8-9 annet 0 0 13 975 13 975 460

Sum 116400 Griegakademiet 0 0 0 0 0
117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. Innt. 3 inntekter -89 800 -86 200 1 270 87 470 -101 % -8 169

Kostn. 5 lønn 0 0 0 0 0
6-7 adk. 89 800 86 200 0 -86 200 -100 % 8 169
8-9 annet 0 0 -1 270 -1 270 0

Sum 117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. 0 0 0 0 0
117500 Senter for vitenskapsteori Innt. 3 inntekter -311 900 -109 500 -115 903 -6 403 6 % -19 995

Kostn. 5 lønn 174 000 48 000 51 933 3 933 8 % -1 661
6-7 adk. 137 900 61 500 63 970 2 470 4 % 21 657
8-9 annet 0 0 0 0 0

Sum 117500 Senter for vitenskapsteori 0 0 0 0 0
118200 Senter for middelalderstudier Innt. 3 inntekter 0 0 -274 078 -274 078 0

Kostn. 5 lønn 0 0 28 663 28 663 0
6-7 adk. 0 0 125 731 125 731 0
8-9 annet 0 0 119 685 119 685 0

Sum 118200 Senter for middelalderstudier 0 0 0 0 0  

Tabell 9: Annen bidragsaktivitet, budsjett og regnskap for institutt og sentre 
per mars 2011 
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Administrasjonen ved Det humanistiske fakultet  

 

 

Dokumenter i saka 

 Oppnemningsbrev av 22.04.2010 (saknummer 2010/4424) 

 Rapport av 16.05.2011 
 

Bakgrunn 

Fakultetsstyret vedtok 26.januar 2010 at erfaringane med den administrative omstillinga skulle 
evaluerast i løpet av 2010. Hovudmålet med evalueringa var å gje innspel til mogelege justeringar 
innafor ramma av funksjons- og bemanningsplanen slik at administrasjonen på best mogeleg måte 
støttar opp under den faglege verksemda på alle felt.  

 

Fakultetsdirektøren sette i brev av 22.04.2010 ned ei arbeidsgruppe som skulle arbeide med utvikling 
av undersøkinga. Utkast til undersøking har vore diskuterte i nettverka ved fakultetet og med IDU. 
Undersøkinga vart sendt ut til alle administrativt og teknisk tilsette ved institutt, senter og 
fakultetssekretariatet, i fast eller mellombelse stillingar og vart avslutta 10.desember. Svarprosenten 
var 81 %. Det har blitt utarbeidd ein rapport på bakgrunn av undersøkinga og funna der. Rapporten 
følgjer ved denne saka. 

 

I samband med at den faglege bemanningsplanen vart handsama i fakultetsstyret i desember 2010 
bad fakultetsstyret om at det blir lagt frem ei sak om dimensjonering av administrasjonen. Dette blir 
tatt opp i saka. 

 

Om rapporten 

Undersøkinga hadde fire ulike delar. Den første delen gir ein del bakgrunnsinformasjon. I tillegg til 
informasjon om kvar den einskilde er tilsett og kva som er hovudarbeidsfeltet, gir denne delen også 
informasjon om korleis dei tilsette opplevde omstillingsprosessen. I den andre delen fekk 
respondentane høve til å svare på spørsmål knytte til eigen arbeidssituasjon og utviklingsmuligheiter 
i stillinga deira i dag. Del tre omhandla ei rekkje spørsmål i relasjon til nettverksorganiseringa som 
vart gjennomgåande gjennomført i samband med omstillinga. I den fjerde delen vart respondentane 
bedne om å ta stilling til ei rekkje målsettingar ved omstillinga og vurdere om fakultetet har nådd 
desse eller ikkje. Undersøkinga hadde avsluttingsvis to opne spørsmål med fritekstfelt. 

Dato: 19.05.2011 

Arkivsaksnr: 2010/4424-SOD 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

36/11 

07.06.2011 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Oppsummering av funna i undersøkinga 

Respondentane i denne undersøkinga er administrativt tilsette og funna gir uttrykk for 
administrasjonen sitt syn på omstillinga, også dei spørsmåla som omhandlar støttefunksjonar m.m. 
for primærverksemdene våre. 

 

Eit hovudinntrykk er at det er fleire som er nøgde enn ikkje nøgde med omstillinga for eigen del. 
Mange meiner dei har påverknad på eigen arbeidssituasjon og har hatt muligheit for å påverke 
innhaldet i stillinga si. Mange av dei administrativt tilsette opplever betre høve til utvikling i arbeidet 
sitt, og at dei i større grad har utviklande arbeidsoppgåver no. Éi av målsettingane med omstillinga, 
var å leggje til rette for fleire karrierevegar for administrasjonen ved fakultetet. I funksjons- og 
bemanningsplanen vart det oppretta ein del saksbehandlarstillingar på seniorkonsulentnivå og nokre 
av desse vart også tillagt arbeidsleiaransvar. Resultata frå undersøkinga viser at fakultetet bør 
vurdere å finne liknande løysingar innafor personal- og økonomifeltet både på fakultets- og grunnivå, 
då dette vert opplevd som eit sakn av fleire. På sekretariatsnivå er det to seniorkonsulentstillingar, ei 
innafor økonomifeltet og ei innafor personalfeltet.  

 

Ein tredel av administrasjonen er nøytral til eller ueinige i at kompetansen deira vert betre utnytta 
etter omstillinga. Dette kan tyde på at det ligg uutnytta kompetanse som organisasjonen kunne ha 
brukt på ein betre måte.  

 

Funna i undersøkinga viser at fakultetet totalt sett framleis har forbetringspotensial i høve til 
informasjonsflyt mellom nivåa. Nettverksorganiseringa vert vurdert til å vere eit positivt og viktig 
bidrag i den administrative lina, og har ført til betre samhandling på tvers av einingane og betre 
rutineutvikling ved fakultetet. 

 

Dimensjoneringa av administrasjonen har funksjons- og bemanningsplanen frå 2005 som ramme, 
samt eit utalt mål om at forholdstalet mellom vitskapleg og administrativt tilsette skal vere om lag 
80-20. Nokre einingar opplever å ha for liten kapasitet i administrasjonen (GA, AHKR og sentra). I 
tillegg er det gitt tilbakemeldingar på at det er visse administrative funksjonar det er behov for auka 
kapasitet innafor (forsking, formidling, forskarutdanning, internasjonalisering/godkjenning og 
eksamen). 

 

Eigenvurderinga til dei administrativt tilsette er at målsettinga om å få ein meir profesjonalisert og 
veldriven administrasjon er nådd. Det er noko å gå på når det gjeld å få ein god nok utbygd 
støttefunksjon til forsking, forskarutdanning og formidling. I tillegg er det behov for å sjå på grad av 
avlasting for dei vitskapleg tilsette i administrative oppgåver, og her er det dei same einingane som 
opplever for liten kapasitet totalt sett i administrasjonen (AHKR og GA). 

 

Tilrådingar for oppfølging 

Rapporten gir avsluttingsvis nokre tilrådingar for oppfølging av funna i rapporten. Ansvaret for 
utvikling av administrasjonane ligg i lineorganiseringa ved fakultetet. Det er eit leiaransvar ved dei 
einskilde einingane å følgje opp funna i undersøkinga der det er mogeleg å gjere det lokalt.  

 

Eit tilrådd oppfølgingspunkt er fleksibilitet i administrasjonen. Dei administrative ressursane skal 
kunna brukast fleksibelt slik at unødige belastningstoppar for grupper av administrative tilsette vert 
unngått og for å utvikle gode back-up-funksjonar. Administrasjonssjefane vil ha ein nøkkelrolle her 
saman med resten av instituttleiinga.  
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Det at ein tredel meiner at organisasjonen ikkje utnyttar kompetansen deira godt nok, blir også viktig 
å ta tak i: Tilrådinga på dette punktet er at det vert gjennomført ei meir detaljert kartlegging gjennom 
medarbeidarsamtalar. Dette må vidare følgjast opp ved dei einskilde eingane og ved fakultetet som 
heile.  

 

Det er alt sett i gang ein del tiltak i høve til nettverka. Det er viktig for organisasjonen at 
informasjonsflyten i lina og mellom nettverka og lina vert godt ivareteken. Det er etablert faste 
møtepunkt mellom nettverkskoordinatorane og arbeid i nettverka skal vere eit fast punkt på sakslista 
i administrasjonsmøta ved einingane.  

 

Administrative funksjonar knytt til forskarutdanning, formidling og forsking treng særskilt oppfølging 
framover. Det er gjennomgåande at administrasjonane ved einingane ved fakultetet meiner 
kapasiteten er for liten på feltet totalt sett. Ein prosess med kartlegging av oppgåver er i gang. 
Omfordeling av oppgåver ved dei einskilde einingane kan vere med på å avhjelpe situasjonen (jf 
punkt om fleksibilitet i administrasjonen over). Tilrådinga er at funna i rapporten vert diskutert i 
leiargruppa ved grunneiningane og at det ved ledigheit i administrative stillingar blir viktig å vurdere 
om stillinga skal omdefinerast heilt eller delvis til forskingsadministrasjon. 

 

Dimensjonering av administrasjonen 

Fakultetsstyret har fastsett at forholdstalet mellom vitskaplege og administrativt tilsette skal vere om 
lag 80-20. Under er det vist ein oversikt over utviklinga ved fakultetet sidan omstillinga i 2007, også 
jamført med HF ved NTNU og UiO (tala er henta frå DBH). 

 

Det humanistiske fakultet, UiB 

 2007 2008 2009 2010 

Avdelingsdirektør 1 1 1 1 

Underdirektør 1 1 1 1 

Kontorsjef 1,8 1 1 0,8 

Administrasjonssjef 5 7 7 7 

Seksjonssjef 1 2 1 1 

Førstekonsulent 42 47,1 42,6 42,7 

Førstesekretær 2,3 2,7 2,6 0,8 

Sekretær 0,5 0,2 0,2 0,7 

Konsulent 26,2 18,5 14,4 13 

Rådgjevar 5 5,6 5 6 

Seniorkonsulent 4 11 12,8 14,7 

SUM 89,8 97,1 88,6 88,7 

     

Totalt 478,5 500,1 483,6 489,2 

Prosent administrasjon 19 % 19 % 18 % 18 % 
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Det humanistiske fakultet, NTNU 

 2007 2008 2009 2010 

Administrasjon 60,1 65,3 68,4 70,3 

     

Totalt 322,2 373,8 385,9 392,2 

     

Prosent administrasjon 19 % 17 % 18 % 18 % 

 

 

Det humanistiske fakultet, UiO 

 2007 2008 2009 2010 

Administrasjon 187,3 195,1 190 167,9 

Tekniske stillingar 26,6 29,5 28,7 32 

Totalt 762,4 793,8 788,2 774,3 

     

Prosent administrasjon 25 % 25 % 24 % 22 % 

Prosent tekniske 3 % 4 % 4 % 4 % 

 

Sidan omstillinga har administrasjonen ved fakultetet sett under eitt vore under målet på 20 %. Dei 
siste åra har administrasjonen utgjort 18 % av stillingsmassen ved fakultetet. Dette er om lag det 
same som ved HF, NTNU. HF ved UiO har ein mykje større andel administrativt (og teknisk) tilsette.  

 

Det må vere ei målsetting for fakultetet å halde fast ved forholdstalet 80-20 også for framtida. 
Fakultetsdirektøren meiner dimensjonering av administrasjon knytt til den aukande 
forskingsaktiviteten ved fakultetet blir viktig å vurdere framover. Ei styrking av desse 
støttefunksjonane kan skje gjennom omdisponering av oppgåver og stillingar ved den einskilde 
eininga (jf tilrådinga i rapporten over) eventuelt i kombinasjon med å bruke delar av 
resultatfinansieringa knytt til forsking til å styrke den forskingsadministrative støttefunksjonen. Sjølv 
om administrasjonen vert løna via grunnbevilginga kan vi føreta omdisponeringar slik at dette er 
mogeleg. Fakultetet har alt éi heil stilling finansiert på denne måten (prosjektøkonom tilsett i oktober 
2010), samt delbrøkar ved nokre einingar. Det er ein viss risiko ved denne siste løysinga, men 
prognosane knytte til den eksternfinansierte verksemda peikar i positiv retning.  

 

Vidare blir det viktig at dei ulike einingane går gjennom fordelinga av administrative oppgåver med 
tanke på å bruke dei administrative ressursane fleksibelt slik at ein unngår unødvendige 
belastingstoppar for den einskild tilsette og har gode back-up-løysingar. Det vil vere særskilt viktig å 
gjere dette ved dei einingane som melder frå om at dei har for liten administrativ kapasitet. 
Griegakademiet – Institutt for musikk har gjort ei grundig undersøking og samanlikning av den 
administrative kapasiteten ved instituttet og har fått styrka staben med ein produsentstilling og ein 
studiekonsulentstilling sidan undersøkinga vart gjennomført. 
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Bakgrunn 
 

Omstillinga av administrasjonen ved fakultetet skjedde i samband med den faglege 
reorganiseringa i fem storinstitutt frå 1.august 2007. 
 
Fakultetsstyret vedtok 26.januar 2010 at erfaringane med den administrative omstillinga 
skulle evaluerast i løpet av 2010. Hovudmålet med evalueringa var å gje innspel til mogelege 
justeringar innafor ramma av funksjons- og bemanningsplanen slik at administrasjonen på 
best mogeleg måte støttar opp under den faglege verksemda på alle felt. Evalueringa var 
utforma slik at det var mogeleg for den einskild tilsette å seie noko både om sjølve 
omstillingsprosessen og kome med innspel til eventuelle justeringar til fordeling av 
arbeidsoppgåver slik dei er i dag. Det var svært ønskeleg at den einskilde kom med innspel 
gjennom å svare på spørsmåla i undersøkinga. 

 

Fakultetsdirektøren sette i brev av 22.04.2010 (saksnummer 2010/4424) ned ei 
arbeidsgruppe som skulle arbeide med utvikling av undersøkinga. Følgjande arbeidsgruppe 
vart sett ned: 

 

Arve Kjell Uthaug Administrasjonssjef, IF 

Anne-Ma Lorentzen Hovudverneombod, LLE 

Frode Ulvund Førsteamanuensis, AHKR 

Stig Morten Frøiland Rådgjevar, POA 

Sonja Dyrkorn Assisterande fakultetsdirektør, leiar 

 
Arbeidsgruppa fekk følgjande mandat: 
 
 Arbeidsgruppen får i oppdrag å lage en spørreundersøkelse. I utarbeidingsfasen 

skal forslag til spørsmål drøftes med IDU som referansegruppe, og med ulike 

administrative nettverk ved fakultetet. Prosessen skal gjennomføres med et 

minimum av ekstrakostnader, og spørreundersøkelsen skal gjøres elektronisk. 

 

Arbeidsgruppa har hatt 4 møte. På dei første møta diskuterte gruppa prosess og utdjupa 
mandatet. Gruppa har laga utkast til undersøking som har vorte diskutert med ulike 
nettverk. IDU har også vore konsultert gjennom prosessen og blitt orientert om status og 
framdrift i arbeidet. Eit viktig spørsmål som gruppa har diskutert har vore om undersøkinga 
skulle vere anonym eller ikkje. Arbeidsgruppa enda opp med å laga ein undersøking som i 
utgangspunktet er anonym, men der koplingar kan gjere at anonymiteten ikkje vil vere der i 
praksis. Arbeidsgruppa har meint at det har vore viktig og riktig å gjere det på denne måten, 
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då ein ønskjer mest mogeleg innspel til oppfølging mot ulike einingar og arbeidsfelt. Det 
viktige blir så korleis funna i rapporten vert følgt opp i leiinga og i lina. Rapporten vil ta mål 
av seg å presentera funna slik at dei ikkje kan sporast tilbake til enkeltmedarbeidarar. I 
analysearbeidet, med krysskopling av ulike spørsmål, er det også lagt vekt på å ta vare på 
anonymiteten.  

 
Arbeidsgruppa meiner det kan vere aktuelt å følgje opp enkelte grupper og einingar med 
dybdeintervju for å leggje ein best mogeleg prosess opp vidare framover.  
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Evaluering 
 

Gjennomføring 
Undersøkinga vart sendt ut til alle administrativt og teknisk tilsette ved institutt og senter, i 
fast eller mellombelse stillingar, også til dei som har hatt permisjon i hausten 2010. To 
purringar vart sendt ut og undersøkinga vart avslutta 10.desember. Totalt vart undersøkinga 
sendt til 99 respondentar, av desse har seks levert inn delvis svar og 74 har gjennomført 
heile undersøkinga. Svarprosenten er 81%.   
 

Generelle merknader 
Respondentane i denne undersøkinga er administrativt tilsette og funna gir uttrykk for 
administrasjonen sitt syn på omstillinga, også dei spørsmåla som omhandlar 
støttefunksjonar m.m for primærverksemdene våre. Arbeidsgruppa diskuterte i starten om 
undersøkinga eller delar av den også skulle sendast til vitskapleg tilsette, men konkluderte ut 
ifrå mandatet at det ikkje vart riktig å gjere det i denne omgangen. Rapporten bør følgjast 
opp i leiargruppene ved grunneiningane og ved fakultetet.  
 

Undersøkinga 
Undersøkinga fell i ulike delar. Oversikt over spørsmåla og resultat per spørsmål finst som 
vedlegg 1 og 2 til rapporten. Den første delen gir ein del bakgrunnsinformasjon, som kva 
eining respondenten er tilsett ved, hovudarbeidsfelt og tilsettingsvilkår. I denne delen er det 
også stilt eit par spørsmål som gir innblikk i korleis dei tilsette opplevde 
omstillingsprosessen. I den andre delen er spørsmåla knytte til eigen arbeidssituasjon og 
utviklingsmuligheiter i stillinga i dag. Del tre omhandlar ei rekkje spørsmål i relasjon til 
nettverksorganiseringa som vart gjennomgåande gjennomført i samband med omstillinga. I 
den fjerde delen vert respondentane bedne om å ta stilling til ei rekkje målsettingar ved 
omstillinga og vurdere om ein har nådd desse eller ikkje. Undersøkinga inneheld to opne 
spørsmål til slutt med fritekstfelt. 
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Bakgrunnsdata 
80 tilsette har svart på undersøkinga. Tabellen under viser kvar respondentane har sin 
arbeidsstad. 
 

Tabell 1. Spørsmål 1: Kvar er du tilsett? Prosent 

Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitskap 10 % 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium 21,2 % 

Institutt for framandspråk 12,5 % 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium 10 % 

Griegakademiet - institutt for musikk 10 % 

Senter 5 % 

Studieseksjonen ved sekretariatet 8,8 % 

Personal- og økonomiseksjonen ved sekretariatet 10 % 

Stabsseksjonen ved sekretariatet 11,2 % 

Anna 1,2 % 

I alt 100,00 % 

 
Av dei som har svart på undersøkinga, har 51 % hovudarbeidsfelt innafor 
studieadministrasjon. Forsking, formidling og forskarutdanning utgjer 10 %, personal og 
økonomi 30 %1. 16,2 % har kryssa av for svaralternativ ”anna” for hovudarbeidsfelt. 40,5 % 
seier dei har endra hovudarbeidsfelt sidan omstillinga 1.august 2007. 74 % av dei som har 
svart arbeidde ved HF før omstillinga, og 95 % av respondentane har fast stilling ved HF. 
 

Omstillingsprosessen 
Det vart stilt to spørsmål om korleis den einskilde opplevde omstillingsprosessen og korleis 
dei einskilde opplevde å ha påverknad på stillinga etter omstillinga (spørsmål 6 og 7). Figur 1 
under viser at rundt 36 % er ”særs nøgd” eller ”nøgd” med omstillingsprosessen for eigen 
del, medan 17 % har svart at dei ikkje er nøgde eller er særs misnøgde med prosessen. 32 % 
seier spørsmålet ikkje er relevant for dei2. 
 
Figur 1. Spørsmål 6: Kor nøgd var du med omstilling sprosessen for eigen del? 

 

 
 

                                                 
1 Personal og økonomi: inkluderer også desse funksjonane ved institutt og senter. 
2 32 % utgjer 25 respondentar noko som er same antal personar som ikkje var tilsett ved HF før omstillinga, og 
det kan vere grunn til å anta at det er dei same 25 som seier at spørsmål 6 ikkje er relevant for dei. 
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Om ein tek gjennomsnitt skår for dei personane som gitt ei gradert tilbakemelding på dette 
spørsmålet, vert gjennomsnittet 3,36. ”Særs misnøgd” er gjengitt med talverdi 1 og ”særs 
nøgd” med talverdi 5. 
 
Dei tilsette fekk vidare spørsmål om i kva grad dei einskild tilsette opplevde å kunne påverke 

korleis stillinga vart etter omstillinga. 42 % meiner dei i stor eller nokon grad har kunna 
påverka stillinga si, medan 12 % seier dei i liten grad har kunna dette. 13 % har ikkje hatt 
muligheit for dette og for 34 % er spørsmålet ikkje relevant å ta stilling til.  
 
Figur 2. Spørsmål 7: I kva grad opplevde du å kunne  påverke korleis di eiga stilling vart etter 
omstillinga? 

 
 

 
 

 
 

Om ein ser dette spørsmålet saman med arbeidsstad og arbeidsfelt, finn ein visse ulikskapar 
mellom einingane og innafor arbeidsfelt. Fleirtalet av respondentane ved LLE, IF, studie- og 
stabsseksjonen ved fakultetet meiner dei i stor eller nokon grad har kunna påverka stillinga 
si etter omstillinga. Ser ein på arbeidsfelt peikar studieadministrasjon og forsking, formidling 
og forskarutdanning seg positivt ut på dette spørsmålet. 
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Arbeidssituasjonen i dag 
Spørsmåla 8-10 handlar om dei einskild tilsette si oppfatting av arbeidssituasjonen i dag. 
Generelt for desse spørsmåla gjeld det at fleire har opplevd spørsmåla som relevante og 
såleis har gitt graderte svar. Spørsmåla er mogeleg å ta stilling til sjølv om ein ikkje var tilsett 
ved HF før omstillinga. 
 
Det er få som seier dei i liten eller ingen grad har påverknad på eigen arbeidssituasjon (rundt 
6 %). Så mykje som 72 % seier dei er heilt eller litt einige i at dei påverknad på eigen 
arbeidssituasjon.  
 

Fysisk arbeidsmiljø 
Omstillinga av administrasjonen skjedde samstundes med ei større fagleg reorganisering ved 
fakultetet. Det medførte instituttsamanslåingar og flytting av fagmiljø for at dei nye 
einingane skulle bli samlokalisert. Nokre av bygga til fakultetet vart pussa opp og rehabilitert 
i samband med denne prosessen og det har vore problem knytt til enkelte bygg med 
inneklimaproblem. Respondentane i undersøkinga har vore bedne om å ta stilling til 
påstanden ”eg har eit godt fysisk arbeidsmiljø”. 68% er heilt eller litt einige i denne 
påstanden, medan 21% er litt eller heilt ueinige. 5% er heilt ueinige. Ved Griegakademiet – 
Institutt for musikk er fleirtalet litt eller heilt usamde i at det fysiske arbeidsmiljøet er godt. 
 

Arbeidsoppgåver etter omstillinga 
Spørsmåla 12-15 handlar om arbeidsoppgåver etter omstillinga. Omstillinga innebar ein 
gjennomgang av alle administrative arbeidsoppgåver med tanke på effektivisering og 
kompetanseutvikling i administrasjonen, og spørsmål tolv handlar om den einskilde meiner 

han har fått betre høve til å utvikla seg etter omstillinga i form av nye arbeidsoppgåver, auka 

ansvar, prosjektleiing m.m. For 35% er spørsmålet ikkje relevant, om lag det same talet som 
ikkje var tilsette ved fakultetet før omstillinga. Det er relativt få som meiner at omstillinga 
ikkje har ført til betre utvikling for dei. I underkant av 8% er heilt ueinig og rundt 4% er litt 
ueinig. For dette spørsmålet er det ingen store skilnader mellom einingane, medan det er 
mogeleg å sjå nokre ulikskapar dersom ein ser på dei administrative felta. Det er flest som 
usamde i dette som har arbeidsoppgåver knytt til forsking, formidling og forskarutdanning 
og personal og økonomi. 
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Figur 3. Spørsmål 13: Arbeidsoppgåvene mine er utvi klande 

 
 

 
 

 
 
Som det går fram av figuren 3 over har mange i administrasjonen ved fakultetet ei kjensle av 
at arbeidsoppgåvene deira er utviklande. Godt over halvparten av dei som har svart meiner 
dei i nokon grad har utviklande arbeidsoppgåver og det er få som meiner det motsette. 
Kategorien verken-eller utgjer litt i underkant av ein firedel av dei som har svart. Også her 
finn ein ulikskapar mellom einingane og arbeidsfelta. Det er klart flest ved AHKR og GA som 
synst arbeidsoppgåvene deira er utviklande enn ved andre einingar. Innafor forsking, 
formidling og forskarutdanning er det ingen som er litt eller heilt ueinige i påstanden. 
 
Omstillinga i administrasjonen vart gjennomført på ein slik måte at dei tilsette måtte søkje 
dei jobbane dei ønskte, i prioritert rekkefølgje frå ein til tre. Eit interessant spørsmål er om 
dei tilsette føler dei får utnytta kompetansen sin betre etter omstillinga enn før. For 37% er 
ikkje dette spørsmålet relevant og rundt 22% er nøytrale til påstanden om at kompetansen 
blir betre utnytta for eigen del etter omstillinga. 30% meiner kompetansen deira i nokon 
eller stor grad blir betre utnytta etter omstillinga, medan 13% er ueinige i det. Det er flest 
ved FOF, GA og studie- og stabsseksjonane ved fakultetssekretariatet som meiner 
kompetansen deira er betre utnytta etter omstillinga og halvparten av dei som arbeider 
innafor forsking, forskarutdanning og formidling meiner det same. Av dei som er ueinige i 
dette, har flest oppgåver innafor studieadministrasjon og personal og økonomi.  
 
Eit uttalt mål med omstillinga var å lage betre karrierevegar i administrasjonen ved 
fakultetet. Før omstillinga gjekk karrierevegane ved fakultetet frå saksbehandlar-stillingar til 
leiarstillingar, utan særlege muligheiter for karriereutvikling i saksbehandlarsjiktet. I 
funksjons- og bemanningsplanen vart spekteret av saksbehandlarstillingar meir differensiert, 
ved at ein fekk stillingar frå konsulentsjikt, til førstekonsulent, seniorkonsulent og rådgjevar. 
Oppnådde ein så intensjonane med betre karrierevegar gjennom omstillinga? 
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Figur 4. Spørsmål 15: Eg synst at omstillinga har v ore vellukka i å nå målet om fleire 
karrierevegar 

 
 

 
 
 

 
 

På dette spørsmålet er det fleire som heilt eller delvis er ueinige i at ein har nådd dette 
målet enn dei som er einige i at ein har lukkast i å skape fleire karrierevegar. Det er flest som 
er usamde i dette ved GA, sentra og studieseksjonen og personal- og økonomiseksjonen ved 
fakultetet. Det er også flest med arbeidsoppgåver innafor forsking, formidling og 
forskarutdanning som er usamde i dette. Dei mest nøgde med utviklinga av karrierevegar har 
arbeidsoppgåver innafor personal- og økonomifeltet heile fakultetet sett under eitt, inklusive 
desse funksjonane ved institutt og senter. 
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Nettverk 

Spørsmåla 16– 21 er i hovudsak knytt til nettverksorganiseringa i administrasjonen ved 
fakultetet. Etter omstillinga vart nettverksorgansieringa gjennomført meir eller mindre for 
alle hovudarbeidsområde i administrasjonen. Figur 5 under viser korleis respondentane 
fordeler seg prosentvis mellom nettverka. 

 
Figur 5. Spørsmål 17: Kva nettverk er du med i? 

 
 

 
 

 

 

Nær 30 % meiner informasjonsflyten mellom fakultet og grunneiningane har vorte betre 
etter omstillinga. Om lag 18% er heilt eller delvis usamde i dette. Innafor nettverka peikar 
studieleiarnettverket seg ut negativt ved at halvparten meiner informasjonsflyten ikkje har 
betra seg. Om ein ser nærare på studieleiarnettverket, er det slik at mange av dei som er 
knytt til dette var ein del av informasjonssenternettverket før omstillinga. 
Informasjonssenternettverket er eit av dei eldste nettverka ved fakultetet. Det kan såleis 
tenkjast at informasjonsflyten i denne gruppa har vore opplevd som god i utgangspunktet, 
og at resultatet for denne gruppa ikkje nødvendigvis tilseier at informasjonsflyten er dårleg, 
men like god som den var ”den gong då”. 

Éi av målsettingane med nettverka var å sikre betre samhandling mellom grunneiningane, 
med tanke på rutinar og praksis. Nettverka skulle også bidra til kompetanseoverføring og 
erfaringsutveksling innafor dei ulike arbeidsfelta. Over halvparten av meiner at 
nettverksorgansieringa har ført til betre samhandling på tvers av institutt og senter innafor 

hovudansvarsfeltet (spørsmål 18). Til saman er nærare 40 % nøytrale til dette spørsmålet 
eller meiner det ikkje er relevant for dei å svare på. Mindre enn 9% er såleis litt eller heilt 
ueinig i at samhandlinga har vorte betre etter omstillinga. Det er ikkje noko hovudarbeidsfelt 
som peiker seg spesielt ut her, men det er flest usamde ved LLE. Ser ein på dei ulike 
nettverka peikar informasjonssenternettverket og eksamensnettverket seg ut med størst 
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andel som ikkje meiner samhandlinga er blitt betre. Motsett skårar studieleiarnettverket og 
forskingsnettverket høgt på nettverk der samhandlinga blir opplevd som betre. 

Fordelinga er om lag den same som på spørsmålet over i høve til påstanden om at 

nettverksorganiseringa har ført til betre rutineutvikling innafor hovudansvarsfeltet til 

respondenten (spørsmål 19). Over 60 % av dei med arbeidsoppgåver innafor forsking, 
formidling og forskarutdanning og dei innafor personal- og økonomifeltet meiner at 
nettverka har bidrege positivt til det å utvikle rutinar. Innafor 
administrasjonskonsulentnettverket meiner 80% at rutineutviklinga har vorte betre gjennom 
arbeid i nettverket. Informasjonssenternettverket og eksamensnettverket har flest som er 
mest misnøgde med arbeidet med rutineutvikling i nettverka. 

Dei aller fleste meiner det går greitt å ta opp problem og saker i nettverket (spørsmål 20), og 
det er under tre prosent som synst det er vanskeleg å gjere det. Det er flest tilsette ved LLE 
og sentra som synst det er vanskeleg å ta saker opp i nettverka, medan det er størst andel 
med arbeidsoppgåver innafor studieadministrasjon (eksamens- og informasjonsnettverket) 
som meiner det same. Det er også fleire i førstelinenettverket som meiner det er vanskeleg å 
ta opp problem og saker i nettverket sitt. Innafor administrasjonssjefsnettverket, 
administrasjonskonsulentnettverket og forskingsnettverket er det eit klart fleirtal som 
meiner det er lett å ta opp problem og saker til diskusjon i nettverksmøta. 

 
Summa summarum meiner brorparten av dei som meiner dei har føresetnader for å svare på 
om nettverka har vore eit viktig og positivt bidrag (spørsmål 21), at dei har vore det. Under ti 
prosent er usamde i det. Forskings- og administrasjonssjefsnettverka er mest nøgde med 
dette, medan det er fleire som er usamde i dette knytt til eksamensnettverket. Ser ein på 
kvar respondentane arbeider, er det fleire som er usamde i dette ved FOF og sentra enn dei 
andre einingane. 
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Dimensjonering av administrasjon 
 
Figur 6. Spørsmål 22: Administrasjonen er riktig di mensjonert ved mi eiga avdeling (det vil seie 
senter, institutt eller sekretariat) 

 

 

 
 

Nesten 53% meiner administrasjonen er dimensjonert riktig ved eiga avdeling, medan 
nærare 30% meiner den er for liten. Under 3% meiner den er for stor. 43 % ved AHKR meiner 
administrasjonen der er for liten. Dei aller fleste som er tilsette ved sentra og ved GA meiner 
administrasjonen er for liten også der. Det er innafor studieadministrasjon og 
forskingsadministrasjon det kan synast å vere for lite administrativ kapasitet. 
 
Denne delen av undersøkinga hadde også eit fritekstspørsmål (spørsmål 23) der ein vart 
beden om å definere eventuelle arbeidsoppgåver som ikkje vart godt nok ivaretekne. Fleire 
nemner meir allment at det til tider er stort arbeidspress, og at tida ikkje strekk til for at ein 
kan få utført arbeidsoppgåvene sine innafor arbeidstida. Betre og tilfredsstillande løysingar i 
høve til back-up-funksjonar vert etterlyst. Arbeidsfelt som fleire meiner ikkje vert godt nok 
ivaretekne er eksamensadministrasjon, forskingsadministrasjon og internasjonalisering og 
godkjenningsarbeid. Det vert også sagt at det er behov for at administrasjonen må kunna 
brukast fleksibelt ved einingane, slik at oppgåvene vert meir rimeleg fordelt og back-up-
funksjonane godt nok ivaretekne. 
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Figur 7. Spørsmål 24: Eg opplever at omstillinga ha r gjort det administrative arbeidet mindre 
sårbart ved fråver, periodar med belastningstoppar og liknande. 

 
 

 
 

 
 
Ei målsetting med omstillinga var å gjere administrasjonane mindre sårbare i høve til fråver 

og etablere gode back-up-funksjonar (spørsmål 24). Over 35% meiner ein har lukkast med 
dette, medan 15% er usamde i det. Det er særleg GA som peiker seg ut når det gjeld å vere 
usamd i dette, men også ved FOF og IF er det fleire som meiner at sårbarheita ikkje har blitt 
mindre. Ser ein på arbeidsfelt er det særskilt forsking, formidling og forskarutdanning som 
peiker seg ut.  
 
 

Administrasjonen som støttefunksjon 
 
Dei siste spørsmåla i undersøkinga gjekk på administrasjonen som støttefunksjon og i kva 
grad den einskild administrativt tilsette opplever at dei målsettingane fakultetet hadde med 
omstillinga var oppnådde. 
 
Det er fleire som meiner at omstillinga har nådd målsettinga om å danne ein profesjonell og 
veldriven administrasjon. Berre fire prosent meiner at dette ikkje er tilfelle. IF og personal- 
og økonomiseksjonen ved sekretariatet peikar seg ut når det gjeld størst grad av semje i 
høve til påstanden. Ut ifrå arbeidsfelt kan det tyde på at det er innafor personal- og økonomi 
at dette har vore mest vellukka. 
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Figur 8. Spørsmål 26: Eg synst at omstillinga har v ore vellukka i å nå målsettinga om å danne 
ein profesjonell og veldriven administrasjon. 

 
 

 
 

 
 
Ei anna viktig målsetting med omstillinga var at administrasjonen skulle fungere som ei støtte 

for institutta og fakultetet sine primære oppgåver innan undervisning, forsking og formidling 

(spørsmål 27). Nærare 40% meiner at administrasjonen gjer det og berre fire prosent er 
usamde i dette. Det er flest ved AHKR og IF som er einige i påstanden, medan flest ved GA er 
usamde i dette. Ser ein på arbeidsfelt er det flest med oppgåver innafor forsking, formidling 
og forskarutdanning som er usamde i dette. 
 
 
Figur 9. Spørsmål 26: Eg synst at omstillinga har v ore vellukka i å nå målsettinga om at 
administrasjonen skal fungere som ei støtte for ins titutta og fakultetet sine primære oppgåver 
innan undervisning, forsking og formidling. 
 

 
 

 
 

 
På spørsmål om omstillinga har ført til avlasting for det vitskapleg tilsette for administrative 

oppgåver (spørsmål 25) er det 17% som meiner omstillinga har ført til dette, medan 15% 
meiner omstillinga ikkje har avlasta vitskapleg tilsette. 36% meiner omstillinga ikkje har 
endra dette i særleg grad. Størst andel usamde finn ein ved AHKR og GA og innafor dei 
tilsette med oppgåver knytt til forsking, formidling og forskarutdanning. 
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Respondentane fekk også spørsmål om dei meinte omstillinga har bidratt til fagleg styrking 

(spørsmål 28). Om lag 22% meiner det og eit fleirtal i administrasjonen ved AHKR meiner 
dette. Det store fleirtalet har svart ”korkje einig eller ueinig” eller ”ikkje relevant”. 7% er 
usamde i påstanden og andelen er størst ved GA og blant tilsette med arbeidsoppgåver 
innafor forsking, forskarutdanning og formidling. 
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Opne spørsmål 
 
Dei to siste spørsmåla i undersøkinga var fritekstspørsmål der respondentane fekk høve til å 
kome med innspel til om noko kunne vore gjort annleis i omstillinga eller koma med andre 

merknader (spørsmål 29 og 30). Naturleg nok har det kome både positive og negative 
tilbakemeldingar på omstillinga. Mange er nøgde med resultatet for eigen del og for 
organisasjonen, medan andre ikkje er det.  
 
I høve til sjølve omstillingsprosessen er meiningane delte på om informasjonen og 
oppfølginga frå leiinga har vore god eller mangelfull. Det blir sagt at å ha eit fokus på 
informasjon og drøfting undervegs er viktig, og også å følgje opp den einskilde etter 
omstillinga er gjennomført. Ikkje minst vil det vere viktig at arbeidsgivar følgjer opp dei som 
ikkje er nøgde med resultatet av omstillinga for eigen del. Tilbakemeldingane her tyder på at 
oppfølginga kunne vore betre i så måte. Det burde vore følgt opp med samtalar med leiarar 
både på fakultets- og instituttnivå, og ein burde ha prøvd å gjere meir i høve til å finne 
løysingar som ville fungert betre for den einskilde.  
 
Nokre meiner evalueringa av omstillinga kjem for seint, og at dimensjoneringa mellom nivåa 
burde vore teke tak i på eit tidlegare tidspunkt. Det har også kome tilbakemeldingar på at dei 
tekniske stillingane på Griegakademiet – Institutt for musikk og arkivarstillingane burde vore 
med på kartet i omstillingsprosessen. Ein opplæringsplan som del av funksjons- og 
bemanningsplanen og sjølve omstillingsprosessen har også vorte etterlyst. Omstillinga førte 
til endringar i arbeidsoppgåver mellom nivåa, samt utbygging av nye administrative felt, og 
det hadde vore lettare for organisasjonen å vere klar dersom det hadde vorte utarbeidd ei 
opplæringspakke innafor ulike administrative felt. 
 
Det er fleire som seier at omstillingsprosessen har vore positiv ved at det har blitt større 
arbeidsfellesskap og – miljø ved dei ulike einingane og at det har blitt faste kontaktpersonar 
for dei ulike administrative felt og oppgåver. Nettverksorganiseringa har gjennomgåande 
vore positiv og bidratt til ein meir profesjonalisert administrasjon på tvers av institutt- og 
fakultetsgrenser. For nokre nettverk og funksjonar har avstanden til fakultetet blitt mindre 
gjennom omstillinga. Andre meiner at det er eit stykke veg å gå i høve til nettverka. Dei har 
ikkje heilt funne sin plass og det må avklarast kva nettverka skal vere og det bør vere eit 
større fokus på rutineutvikling. Nokre meiner omstillinga har ført til større skilje mellom 
vitskapleg og administrativt tilsette, og at organisasjonen no er for spesialisert med for 
mange nivå og funksjonar å forholde seg til.  
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Oppsummering 
 
Det er fleire som er nøgde enn ikkje nøgde med omstillinga for eigen del og mange meiner 
dei har kunna påverke innhaldet i stillinga si etter omstillinga. Resultata kan tyde på at 
mange opplever at dei har betre høve til utvikling i arbeidet etter omstillinga og at dei i 
større grad har utviklande arbeidsoppgåver no. Så mykje som 72 % seier dei er heilt eller litt 
einige i at dei påverknad på eigen arbeidssituasjon. For ei kunnskapsbedrift som UiB må 
dette seiast å vere eit gledelege resultat.  
 
Det at ei tredel av administrasjonen er nøytral til eller ueinige i at kompetansen deira vert 
betre utnytta etter omstillinga, blir viktig å følgje opp framover for leiinga. Det kan tyde på at 
det ligg uutnytta kompetanse som organisasjonen kunne ha brukt på ein betre måte. I tillegg 
blir det viktig å vurdere muligheiter for fleire karrierevegar innafor personal-økonomi og 
forsking. 
 
Framleis har fakultetet totalt sett noko å gå på i høve til informasjonsflyten mellom nivåa. 
Nettverksorganiseringa vert vurdert til å vere eit positivt og viktig bidrag i den administrative 
lina, og har ført til betre samhandling på tvers av einingane og betre rutineutvikling ved 
fakultetet. 
 
Dimensjoneringa av administrasjonen har funksjons- og bemanningsplanen frå 2005 som 
ramme, samt eit utalt mål om at forholdstalet mellom vitskapleg og administrativt tilsette 
skal vere 80-20. Ved nokre einingar er det behov for å sjå på dimensjoneringa på nytt, då 
nokre institutt opplever å ha for liten kapasitet (GA, AHKR og sentra). I tillegg er det kome 
tilbakemeldingar på at det er visse administrative funksjonar det er behov for auka kapasitet 
innafor (forsking, formidling, forskarutdanning, internasjonalisering/godkjenning og 
eksamen). 
 
Eigenvurderinga til dei administrativt tilsette er at målsettinga om å få ein meir 
profesjonalisert og veldriven administrasjon er nådd. Det er noko å gå på i høve til forsking, 
forskarutdanning og formidling i høve til støttefunksjon. I tillegg er det behov for å sjå på 
grad av avlasting for dei vitskapleg tilsette i administrative oppgåver, og her er det dei same 
einingane som opplever for liten kapasitet totalt sett i administrasjonen (AHKR og GA). 
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Oppfølging 
 
Ansvaret for oppfølging og utvikling av administrasjonane ligg i lineorganiseringa ved 
fakultetet, og det blir viktig at den einskilde eininga følgjer opp undersøkinga innafor dei 
områda det er mogeleg å gjere dette ved den einskilde eininga.  
 
Eit punkt som det blir viktig å ha fokus på framover er fleksibilitet i administrasjonen. Det er 
viktig å bruke dei administrative ressursane slik at ein unngår unødige belastningstoppar for 
grupper av administrative tilsette, i tillegg til å utvikle betre back-up-funksjonar. Her kan det 
einskilde institutt og senter og seksjonane ved fakultetssekretariatet følgje opp kvar for seg. I 
den grad det er behov for samordning ved heile fakultetet sett under eitt, blir 
administrasjonssjefnettverket eit viktig ledd i oppfølginga og ein naturleg stad å forankra 
prosessen i. Det at ein tredel meiner at organisasjonen ikkje utnyttar kompetansen deira 
godt nok, blir også viktig å ta tak i. Her bør det gjort ei meir detaljert kartlegging gjennom 
medarbeidarsamtalar slik at vi kan få ei klårare oversikt over kva som er mogeleg å få til. 
Denne kartlegginga bør så følgjast opp ved dei einskilde eingane og ved fakultetet som heile. 
Også her bør prosessen forankrast i administrasjonssjefsnettverket. 
 
Oppfølging i nettverka blir viktige. Funna i undersøkinga må følgjast opp i og med dei ulike 
nettverka, og det blir viktig å arbeide for samhandling mellom nettverka. Det er ei utfordring 
å sørgje for at informasjonflyten mellom nettverka og lina blir godt ivareteke. Her har det 
vorte sett i verk ein del tiltak som mellom anna å etablere faste møtepunkt for 
nettverkskoordinatorane for erfaringsutveksling. I tillegg skal arbeid i nettverka vere faste 
punkt på sakslista i administrasjonsmøte i lina.  
 
Administrative funksjonar knytt til forskarutdanning, formidling og forsking treng særskilt 
oppfølging framover. Det er gjennomgåande at administrasjonane ved fakultetet meiner 
kapasiteten er for liten på feltet totalt sett. Ein prosess med kartlegging av oppgåver er i 
gang. Det blir viktig at dei einskilde administrasjonane og leiinga ved grunneiningane har 
fokus på omfordeling av oppgåver der dette er mogeleg å få til, samstundes som det må 
vurderast om ein kan styrke det forskingsadministrative feltet framover. Dette kan skje ved 
allokering av stillingar lokalt i dei einskilde administrasjonane eller ved å styrke 
forskingsadministrasjon ved ledigheit i administrative stillingar.  
 
 



 19 

 

Vedlegg 1 og 2 
 

1. Oversikt over spørsmål 
 
1. Kvar er du tilsett i dag?  

• Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 

• Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium 

• Institutt for framandspråk 

• Institutt for filosofi og førstesemesterstudium 

• Griegakademiet – institutt for musikk 

• Senter 

• Personal- og økonomiseksjonen 

• Studieseksjonen ved sekretariatet 

• Stabsseksjonen ved sekretariatet 

• Anna 
 
2. Kva er hovudarbeidsfeltet ditt?  

• Studieadministrasjon 

• Forsking, formidling, forskarutdanning 

• Personal og økonomi 

• Anna  
 
3. Har du endra arbeidsfelt sidan omstillinga 1.8.2007? 

• Ja 

• Nei 
 
4. Kvar var du tilsett før omstillinga sommaren 2007? 

• Institutt ved HF 

• Senter ved HF 

• Sekretariatet ved HF 

• Anna eining ved UiB 

• Ikkje tilsett ved UiB 
 
5. Tilsettingsvilkår i dag 

• Fast 

• Mellombels/vikar 
 
Samla vurdering av omstillingsprosessen 

 
6. Kor nøgd var du med omstillingsprosessen for din eigen del? 
 

• Særs nøgd 

• Nøgd 

• Korkje nøgd eller ikkje nøgd 

• Ikkje nøgd 

• Særs misnøgd 
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• Ikkje relevant 
 
7. I kva grad opplevde du å kunne påverke korleis di eiga stilling vart etter omstillinga? 

• I stor grad 

• I nokon grad 

• I liten grad 

• Ikkje i det heile  

• Ikkje relevant 
 
Arbeidssituasjonen din i dag 

 
8. Eg har påverknad på eigen arbeidssituasjon 

• Heilt einig 

• Litt einig 

• Korkje einig eller ueinig 

• Litt ueinig 

• Heilt ueinig 

• Ikkje relevant 
 
9. Arbeidsoppgåvene er klart definert i stillinga mi 

• Heilt einig 

• Litt einig 

• Korkje einig eller ueinig 

• Litt ueinig 

• Heilt ueinig 

• Ikkje relevant 
 
10. Eg har fått tilstrekkeleg opplæring til å gjere jobben min godt 

• Heilt einig 

• Litt einig 

• Korkje einig eller ueinig 

• Litt ueinig 

• Heilt ueinig 

• Ikkje relevant 
 
11. Eg har eit godt fysisk arbeidsmiljø 

• Heilt einig 

• Litt einig 

• Korkje einig eller ueinig 

• Litt ueinig 

• Heilt ueinig 

• Ikkje relevant 
 
12. Eg har betre høve til å utvikla meg enn før omstillinga (nye arbeidsoppgåver, auka ansvar, 
prosjektleiing m.m) 

• Heilt einig 

• Litt einig 

• Korkje einig eller ueinig 

• Litt ueinig 

• Heilt ueinig 



 21 

• Ikkje relevant 
 

13. Arbeidsoppgåvene mine er utviklande 

• Heilt einig 

• Litt einig 

• Korkje einig eller ueinig 

• Litt ueinig 

• Heilt ueinig 

• Ikkje relevant 
 

 
14. Eg får utnytta kompetansen min betre etter omstillinga 

• Heilt einig 

• Litt einig 

• Korkje einig eller ueinig 

• Litt ueinig 

• Heilt ueinig 

• Ikkje relevant 
 
15. ”HF-fakultetet ønsker å bruke omstillingsprosessen til å skape muligheter for å utvikle flere 

karriereveier for administrativt tilsatte […]  [Sitat frå funksjons- og bemanningsplanen ved fakultetet 

frå 2006, s. 13] 

 
Eg synes at omstillinga har vore vellykka i å nå dette målet. 

• Heilt einig 

• Litt einig 

• Korkje einig eller ueinig 

• Litt ueinig 

• Heilt ueinig 

• Ikkje relevant 
 
16. Eg opplever at informasjonsflyten mellom nivåa (fakultet og institutt/senter) er betre etter 
omstillinga 

• Heilt einig 

• Litt einig 

• Korkje einig eller ueinig 

• Litt ueinig 

• Heilt ueinig 

• Ikkje relevant 
 
Nettverk 

 
17. Kva nettverk er du med i (fleire kryss er mogeleg) 

• Administrasjonssjef 

• Studieleiar 

• Informasjonssenter 

• Forsking  

• Eksamen 

• Adm.konsulent 

• Førsteline 
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• Andre på tvers av organisasjonen 

• Andre uformelle 

• Ingen 
 
 
18. Nettverket har ført til betre samhandling på tvers av institutt og senter innafor mitt 
hovudansvarsfelt 

• Heilt einig 

• Litt einig 

• Korkje einig eller ueinig 

• Litt ueinig 

• Heilt ueinig 

• Ikkje relevant 
 
19. Nettverket har ført til betre rutineutvikling innafor mitt hovudansvarsfelt 

• Heilt einig 

• Litt einig 

• Korkje einig eller ueinig 

• Litt ueinig 

• Heilt ueinig 

• Ikkje relevant 
 
20. Det er lett å ta opp problem og saker i nettverket innafor mitt hovudansvarsfelt 

• Heilt einig 

• Litt einig 

• Korkje einig eller ueinig 

• Litt ueinig 

• Heilt ueinig 

• Ikkje relevant 
 
21. Nettverka har vore eit viktig og positivt bidrag i nyorganiseringa av den samla administrasjonen 
ved heile fakultetet 

• Heilt einig 

• Litt einig 

• Korkje einig eller ueinig 

• Litt ueinig 

• Heilt ueinig 

• Ikkje relevant 
 
Dimensjonering av administrasjonen 

 
22. Administrasjonen er riktig dimensjonert ved mi eiga avdeling (dvs senter, institutt eller 
sekretariat) 

• For stor 

• Passeleg 

• For liten 

• Veit ikkje 
 

23. Er det nokre arbeidsoppgåver innafor ditt arbeidsfelt som ikkje blir godt nok ivareteke, i så fall 
kva oppgåver? 
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24. Eg opplever at omstillinga har gjort det administrative arbeidet mindre sårbart  
ved fråver, periodar med belastningstoppar og liknande. 

• Heilt einig 

• Litt einig 

• Korkje einig eller ueinig 

• Litt ueinig 

• Heilt ueinig 

• Ikkje relevant 
 
25. Eg meiner at omstillinga har avlasta vitskapleg tilsette administrativt. 

• Heilt einig 

• Litt einig 

• Korkje einig eller ueinig 

• Litt ueinig 

• Heilt ueinig 

• Ikkje relevant 
 
”Det overordnede målet for planen er å danne en profesjonell og veldrevet administrasjon som kan 

fungere som en støtte for instituttenes og fakultetets primære oppgaver innen undervisning, 

forskning og formidling.” [Sitat frå funksjons- og bemanningsplanen ved fakultetet frå 2006, s. 9] 

 
26. Eg synest at omstillinga  har vore vellykka i å nå målsettinga om å danne ein profesjonell og 
veldriven administrasjon. 

• Heilt einig 

• Litt einig 

• Korkje einig eller ueinig 

• Litt ueinig 

• Heilt ueinig 

• Ikkje relevant 
 
27. Eg synest at omstillinga  har vore vellykka i å nå målsettinga om at administrasjonen skal fungere 
som ei støtte for institutta og fakultetet sine primære oppgåver innan undervisning, forsking og 
formidling.  

• Heilt einig 

• Litt einig 

• Korkje einig eller ueinig 

• Litt ueinig 

• Heilt ueinig 

• Ikkje relevant 
 
28. Eg opplever at den administrative omstillinga har bidratt til fagleg styrking (forsking, undervisning 
og formidling). 

• Heilt einig 

• Litt einig 

• Korkje einig eller ueinig 

• Litt ueinig 

• Heilt ueinig 

• Ikkje relevant 
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29. Kunne noko vore gjort annleis i oppfølginga av omstillinga? I så fall kva? 
 
30. Eventuelle andre kommentarar: 
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2. Oversikt over svar 
 
1. Kvar er du tilsett i dag? 

  Prosent 

Institutt for arkeologi, historie, kultur og relginonsvitskap  10,0% 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium  21,2% 

Institutt for framandspråk  12,5% 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium  10,0% 

Griegakademiet - institutt for musikk  10,0% 

Senter  5,0% 

Studieseksjonen ved sekretariatet  8,8% 

Personal- og økonomiseksjonen ved sekretariatet  10,0% 

Stabsseksjonen ved sekretariatet  11,2% 

Anna  1,2% 

I alt  100,0% 

2. Kva er hovudarbeidsfeltet ditt? 

  Prosent 

Studieadministrasjon  51,2% 

Forsking, formidling, forskarutdanning  10,0% 

Personal og økonomi  30,0% 

Anna  16,2% 

I alt  100,0% 

3. Har du endra hovudarbeidsfelt sidan omstillinga 1.august 2007? 

  Prosent 

Ja  40,5% 

Nei  59,5% 

I alt  100,0% 

4. Kvar var du tilsett før omstillinga? 

  Prosent 

Institutt ved HF  46,2% 

Senter ved HF  3,8% 

Sekretariatet ved HF  23,8% 

Anna eining ved UiB  3,8% 

Ikkje tilsett ved UiB  23,8% 

I alt  100,0% 

5. Tilsettingsvilkår i dag 

  Prosent 

Fast  95,0% 

Mellombels/vikar  5,0% 

I alt  100,0% 
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6. Kor nøgd var du med omstillingsprosessen for eigen del? 

  Prosent 

Særs nøgd  12,8% 

Nøgd  23,1% 

Korkje nøgd eller ikkje nøgd  15,4% 

Ikkje nøgd  9,0% 

Særs misnøgd  7,7% 

Ikkje relevant  32,1% 

I alt  100,0% 

7. I kva grad opplevde du å kunne påverke korleis di eiga stilling vart etter omstillinga? 

  Prosent 

I stor grad  9,1% 

I nokon grad  32,5% 

I liten grad  11,7% 

Ikkje i det heile  13,0% 

Ikkje relevant  33,8% 

I alt  100,0% 

8. Eg har påverknad på eigen arbeidssituasjon 

  Prosent 

Heilt einig  32,1% 

Litt einig  39,7% 

Korkje einig eller ueinig  12,8% 

Litt ueinig  2,6% 

Heilt ueinig  3,8% 

Ikkje relevant  10,3% 

I alt  100,0% 

9. Arbeidsoppgåvene er klart definerte i stillinga mi 

  Prosent 

Heilt einig  28,2% 

Litt einig  35,9% 

Korkje einig eller ueinig  12,8% 

Litt ueinig  10,3% 

Heilt ueinig  6,4% 

Ikkje relevant  7,7% 

I alt  100,0% 

10. Eg har fått tilstrekkeleg opplæring til å gjere jobben min godt 

  Prosent 

Heilt einig  24,4% 

Litt einig  23,1% 

Korkje ueinig eller ueinig  16,7% 

Litt ueinig  19,2% 

Heilt ueinig  7,7% 

Ikkje relevant  11,5% 

I alt  100,0% 
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11. Eg har eit godt fysisk arbeidsmiljø 

  Prosent 

Heilt einig  48,1% 

Litt einig  19,5% 

Korkje einig eller ueinig  5,2% 

Litt ueinig  15,6% 

Heilt ueinig  5,2% 

Ikkje relevant  6,5% 

I alt  100,0% 

12. Eg har betre høve til å utvikla meg enn før omstillinga (nye arbeidsoppgåver, auka ansvar, 
prosjektleiing m.m) 

  Prosent 

Heilt einig  15,6% 

Litt einig  20,8% 

Korkje einig eller ueinig  18,2% 

Litt ueinig  3,9% 

Heilt ueinig  7,8% 

Ikkje relevant  35,1% 

I alt  100,0% 

13. Arbeidsoppgåvene mine er utviklande 

  Prosent 

Heilt einig  21,3% 

Litt einig  37,3% 

Korkje einig eller ueinig  22,7% 

Litt ueinig  5,3% 

Heilt ueinig  4,0% 

Ikkje relevant  9,3% 

I alt  100,0% 

14. Eg får utnytta kompetansen min betre etter omstillinga 

  Prosent 

Heilt einig  13,2% 

Litt einig  17,1% 

Korkje einig eller ueinig  22,4% 

Litt ueinig  9,2% 

Heilt ueinig  3,9% 

Ikkje relevant  36,8% 

I alt  100,0% 

 

15. Eg synst at omstillinga har vore vellukka i å nå dette målet om fleire karrierevegar 

  Prosent 

Heilt einig  5,3% 

Litt einig  18,4% 

Korkje einig eller ueinig  18,4% 

Litt ueinig  14,5% 

Heilt ueinig  14,5% 
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  Prosent 

Ikkje relevant  31,6% 

I alt  100,0% 

16. Eg opplever at informasjonsflyten mellom nivåa (fakultetet og institutt/senter) er betre etter 
omstillinga 

  Prosent 

Heilt einig  2,6% 

Litt einig  26,3% 

Korkje einig eller ueinig  23,7% 

Litt ueinig  9,2% 

Heilt ueinig  9,2% 

Ikkje relevant  31,6% 

I alt  100,0% 

17. Kva nettverk er du med i? 

  Prosent 

Administrasjonssjef  10,4% 

Studieleiar  15,6% 

Informasjonssenter  20,8% 

Forsking  13,0% 

Eksamen  22,1% 

Administrasjonskonsulent  13,0% 

Førsteline  6,5% 

Andre på tvers av organisasjonen  16,9% 

Andre uformelle  19,5% 

Ingen  11,7% 

I alt  100,0% 

18. Nettverket har ført til betre samhandling på tvers av institutt og senter innafor mitt 
hovudansvarsfelt 

  Prosent 

Heilt einig  23,4% 

Litt einig  31,2% 

Korkje einig eller ueinig  15,6% 

Litt ueinig  2,6% 

Heilt ueinig  6,5% 

Ikkje relevant  22,1% 

I alt  100,0% 

19. Nettverket har ført til betre rutineutvikling innafor mitt hovudansvarsfelt 

  Prosent 

Heilt einig  11,7% 

Litt einig  40,3% 

Korkje einig eller ueinig  15,6% 

Litt ueinig  5,2% 

Heilt ueinig  3,9% 

Ikkje relevant  23,4% 

I alt  100,0% 
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20. Det er lett å ta opp problem og saker i nettverket innafor mitt hovudansvarsfelt 

  Prosent 

Heilt einig  43,4% 

Litt einig  19,7% 

Korkje einig eller ueinig  11,8% 

Litt ueinig  7,9% 

Heilt ueinig  2,6% 

Ikkje relevant  14,5% 

I alt  100,0% 

21. Nettverka har vore eit viktig og positivt bidrag i nyorganiseringa av den samla 
administrasjonen ved fakultetet 

  Prosent 

Heilt einig  27,3% 

Litt einig  18,2% 

Korkje einig eller ueinig  18,2% 

Litt ueinig  3,9% 

Heilt ueinig  5,2% 

Ikkje relevant  27,3% 

I alt  100,0% 

22. Administrasjonen er riktig dimensjonert ved mi eiga avdeling (det vil seie senter, institutt 
eller sekretariat) 

  Prosent 

For stor  2,8% 

Passeleg  52,8% 

For liten   29,2% 

Veit ikkje  15,3% 

I alt  100,0% 

24. Eg opplever at omstillinga har gjort det administrative arbeidet mindre sårbart ved fråver, 
periodar med belastningstoppar og liknande. 

  Prosent 

Heilt einig  16,4% 

Litt einig  19,2% 

Korkje einig eller ueinig  17,8% 

Litt ueinig  8,2% 

Heilt ueinig  6,8% 

Ikkje relevant  34,2% 

I alt  100,0% 

25. Eg opplever at omstillinga har avlasta vitskapleg tilsette administrativt. 

  Prosent 

Heilt einig  1,4% 

Litt einig  15,3% 

Korkje einig eller ueinig  36,1% 

Litt ueinig  11,1% 

Heilt ueinig  4,2% 

Ikkje relevant  34,7% 
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  Prosent 

I alt  100,0% 

26. Eg synst at omstillinga har vore vellukka i å nå målsettinga om å danne ein profesjonell og 
veldriven administrasjon. 

  Prosent 

Heilt einig  13,7% 

Litt einig  28,8% 

Korkje einig eller ueinig  23,3% 

Litt ueinig  2,7% 

Heilt ueinig  1,4% 

Ikkje relevant  30,1% 

I alt  100,0% 

27. Eg synst at omstillinga har vore vellukka i å nå målsettinga om at administrasjonen skal 
fungere som ei støtte for institutta og fakultetet sine primære oppgåver innan undervisning, 
forsking og formidling. 

  Prosent 

Heilt einig  9,6% 

Litt einig  30,1% 

Korkje einig eller ueinig  24,7% 

Litt ueinig  2,7% 

Heilt ueinig  1,4% 

Ikkje relevant  32,9% 

I alt  100,0% 

28. Eg opplever at den administrative omstilling har bidratt til fagleg styrking (forsking, 
undervisning og formidling). 

  Prosent 

Heilt einig  4,2% 

Litt einig  18,3% 

Korkje einig eller ueinig  39,4% 

Litt ueinig  4,2% 

Heilt ueinig  2,8% 

Ikkje relevant  33,8% 

I alt  100,0% 
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Oppnevningsbrev - arbeidsgruppe for evaluering av administrativ 
omstilling 

Bakgrunn 

 

Fakultetsstyret behandlet sak om plan for evaluering av reorganiseringen av fakultetet på 

møte 26.januar 2010. Følgende ble sagt om evaluering av den administrative omstillingen: 

 

Erfaringer med den administrative omstillingen evalueres i løpet av 2010. 

Evalueringen vil planlegges i samarbeid med Informasjons- og drøftingsutvalget ved 

fakultetet (IDU) og det tas sikte på å gjennomføre evalueringen ved bruk av 

elektronisk system. 

 

Evalueringens hovedmål er å foreta eventuelle justeringer innenfor rammen av funksjons- og 

bemanningsplanen slik at administrasjonen på en best mulig måte støtter opp under den 

faglige virksomheten på alle felter. Evalueringen skal gi den enkelt ansatte mulighet til å si 

noe om omstillingsprosessen og komme med innspill til eventuelle justeringer. Evalueringen 

er videre et ledd i en kontinuerlig organisasjonsutvikling ved fakultetet, der 

kompetanseutvikling og arbeidsmiljø vil stå sentralt.  

 

Evalueringsprosessen vil være todelt: 

 

 En spørreundersøkelse blant de administrativt ansatte 

 Utarbeiding av rapport på bakgrunn av undersøkelsen 

 

Informasjons- og drøftingsutvalget har anbefalt at det settes ned en arbeidsgruppe som skal 

stå for evalueringen av den administrative omstillingen. Ansvar for oppfølgingen av 

evalueringsrapporten gjøres i linjeledelsen ved fakultetet. 

 

Mandat 

Arbeidsgruppen får i oppdrag å lage en spørreundersøkelse. I utarbeidingsfasen skal forslag 

til spørsmål drøftes med IDU som referansegruppe, og med ulike administrative nettverk ved 

fakultetet. Prosessen skal gjennomføres med et minimum av ekstrakostnader, og 

spørreundersøkelsen skal gjøres elektronisk.  

 

Deres ref Vår ref Dato 

«REF» 2010/4424-SOD 22.04.2010 

Til arbeidsgruppens medlemmer 
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Informasjon 

Det er viktig at det blir gitt god informasjon om hva evalueringen skal brukes til, slik at det 

ikke skapes urealistiske forventinger til hva det er mulig og ønskelig å gjøre i 

oppfølgingsfasen. En tidsplan med informasjonstiltak bør utarbeides av gruppen. 

 

Målsetningen er at spørreundersøkelsen gjennomføres i løpet av høsten 2010, og at 

evalueringen ferdigstilles innen utgangen av 2010. 

 

 

Arbeidsgruppens sammensetning 

   

Sonja Dyrkorn (leder)  

Anne- Ma Lorentzen  (hovedverneombud/IDU) Jan Johansen er vara 

Stig Morten Frøiland  (POA)  

Arve Kjell Uthaug (IF)  

Frode Ulvund (AHKR)  

 

 

 

 

 

 

 

Trine Moe 

fakultetsdirektør  

  

 

 

 

 

Kopi 

Institutt for fremmedspråk 

Senter for vitenskapsteori 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Senter for middelalderstudier 

Griegakademiet - Institutt for musikk 
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Revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet  

 

Vedlegg: 

1. Dekanatets forslag til revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet 

2. Høringsbrev fra fakultetet 

3. Høringssvar fra AHKR 

4. Høringssvar fra IF 

5. Høringssvar fra LLE 

6. Høringssvar fra FOF 

7. Høringssvar fra Griegakademiet – Institutt for musikk 

8. Høringssvar fra SKOK 

9. Høringssvar fra SVT 

10. Høringssvar fra STIP-HF 

 

 

Bakgrunn 

 
På fakultetskonferansen på Voss i 2010 var forskerutdanningen eneste tema. Det kom da 
fram en del kritikk av dagens organisering og flere forslag til forbedringer. På bakgrunn av 
dette utarbeidet dekanatet vedlagte forslag til revisjon av fakultetets forskerutdanning. 
Forslaget er et forsøk på å fange opp kritikken og flere av forslagene. Dessuten har UiBs 
handlingsplan for forskerutdanning fra 2009 vært et viktig utgangspunkt. 
 
Forslaget innebærer blant annet at fakultetets styringsgruppe for forskerutdanning blir 
erstattet av et nytt utvalg på fakultetsnivå, forsknings- og forskerutdanningsutvalget, som skal 
ha det overordnede ansvaret for forskerutdanningen ved fakultetet. Det faglige ansvaret 
delegeres i stor grad til grunnenhetene, som også skal ha det løpende administrative 
ansvaret for egne ph.d.-kandidater. Veilederfunksjonen skal som før utgjøre den sentrale 
delen av den faglige opplæringen. Det anbefales at en ordning med flere veiledere innføres 
så snart som mulig. Handlingsplanen for forskerutdanning fokuserer på kvaliteten på ph.d.-
kandidatens læringsmiljø i vid forstand og stiller derfor krav om at kandidatene knyttes til 
gode fagmiljøer. Det foreslås at ansvaret for dette legges til forskergruppa som veileder(ne) 
tilhører. Et forsknings- og forskerutdanningsutvalg ved hver grunnenhet får det overordnede 
ansvaret for opplæringsdelen. Senter for vitenskapsteori (SVT) skal imidlertid fremdeles ha 
ansvaret for den obligatoriske opplæringen i vitenskapsteori og etikk, som reduseres fra 15 
stp. til 10 stp., mens ansvaret for 5 stp. legges til fakultetets forsknings- og 
forskerutdanningsutvalg og reserveres kurs alle kandidatene ved fakultetet kan ha nytte av. 
Dagens forskerskoler avvikles i sin nåværende form som enheter direkte underlagt fakultetet, 
men kan videreføres i regi av grunnenhetene om ønskelig. 
 

Dato: 23.05.2011 

Arkivsaksnr: 2011/2905-UNU 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

37/11 

07.06.2011 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Tilbakemeldingene 
 
I brev av 25.02.11 ble fakultetets grunnenheter og STIP-HF bedt om å behandle forslaget på 
bredest mulig grunnlag og komme med kommentarer og innspill innen 13.05.11. Fakultetet 
har mottatt uttalelser fra AHKR, IF, LLE, FOF, Griegakademiet – Institutt for musikk, SKOK, 
SVT og STIP-HF. 
 
AHKR ser positivt på hovedstrukturen i forslaget som i hovedsaken er i tråd med de innspill 
instituttet har kommet med tidligere vedrørende en formell delegering av det faglige ansvaret 
til grunnenhetene. Instituttets forskningsutvalg fungerer allerede i dag som et forsknings- og 
forskerutdanningsutvalg. AHKR påpeker at en formell overføring av ansvar også vil måtte 
innebære økte administrative ressurser til forskerutdanningen på grunnivå. AHKR slutter seg 
til at veilederne spiller en nøkkelrolle og fortsatt må gjøre det. Om det skal være én eller to 
veiledere, bør imidlertid være faglig begrunnet og ikke et generelt krav. Også punktet om 
tilknytning til et godt faglig miljø er helt i tråd med AHKRs forskningsstrategi, der det legges til 
rette for at ph.d.-kandidatene integreres i instituttets forskergrupper. AHKR støtter at 
forskergruppene tillegges et større ansvar i forskerutdanningen, men understreker at det ikke 
må legges opp til for rigide interne løsninger. AHKR stiller seg positive til at et framtidig 
forsknings- og forskerutdanningsutvalg får utvidede fullmakter knyttet til organisering og 
kvalitetssikring av opplæringsdelen og overtar forskerskolenes rolle. Ved en eventuell 
reduksjon av vitenskapsteori og etikk fra 15 stp. til 10 stp. er det viktig at omfanget av det 
vitenskapsteoretiske innlegget dimensjoneres i samsvar med dette. Instituttet ser en 
organisatorisk og faglig gevinst i at fakultetet organiserer fells kurs på 5 stp., men ønsker at 
denne komponenten skal kunne erstattes av tilsvarende kurs avlagt ved annet lærested. 
AHKR ser behovet for en reorganisering av styringsfunksjonen på fakultetsnivå, og anser det 
som en utfordring at utvalget ikke får en for byråkratisk og kontrollerende innretning. 
 
IF berømmer dekanatet for vilje til å styrke forskerutdanningen ved fakultetet og sier seg enig 
i mange av de synspunktene som blir presentert i forslaget. En vesentlig konsekvens av 
forslaget er imidlertid at det krever mer ressurser på grunnivå enn dagens ordning. IF tar det 
for gitt at overføring av oppgaver og ansvar fra fakultetsnivå blir fulgt opp med tilsvarende 
overføring av økonomiske ressurser. IF er enig i at veileder har en sentral rolle og ansvar for 
den faglige opplæringen, men kan ikke se behovet for å innføre en ordning med to veiledere 
så snart som mulig. Dette bør vurderes individuelt. IF ønsker en fleksibel ordning der 
forskerskolene kan opprettholdes. Instituttene bør imidlertid få større direkte innflytelse over 
forskerskolene, som bør inngå i et tettere samspill med instituttets fagmiljøer. Det går fram av 
oversendingsbrevet at instituttet er delt i synet på administrativ plassering av forskerskolene, 
og da saken ble behandlet i instituttrådet, stemte tre for en videreføring av dagens ordning, 
mens tre stemte for synet skissert i høringsuttalelsen. Instituttleder understreker at han 
holder fast ved at forskerskolene kan overføres til instituttene. IF sier seg enig i betydningen 
av at kandidaten knyttes til et godt og relevant fagmiljø, men understreker at det ikke 
nødvendigvis er slik at veileders forskergruppe er den faglig mest relevante. IF er skeptiske 
til at forskergruppene skal overta forskerskolenes funksjon, og ser det heller ikke som 
naturlig å gi et forsknings- og forskerutdanningsutvalg det overordnede ansvaret for 
forskerutdanningen siden instituttet går inn for en løsning der forskerskolene opprettholdes. 
IF stiller seg positive til den foreslåtte endringen i opplæringsdelen inkludert et felles 
kurstilbud på 5 stp. for alle kandidater. 
 
LLE ser det som positivt at fakultetet er opptatt av kvaliteten i og organiseringen av 
forskerutdanningen. Instituttet påpeker imidlertid at i UiBs handlingsplan for forskerutdanning 
framheves både forskerskoler og forskergrupper som viktige elementer i utdanningen. UiB 
arbeider for tiden med evaluering av forskerskolene, og LLE finner det derfor prematurt å 
vedta endringer før evalueringsrapporten foreligger. Dessuten er flere aspekter av en reform 
for svakt utredet, for eksempel de økonomiske rammene og andre ressursspørsmål. Etter 
LLEs syn vil en delegering av ansvaret til grunnivå kreve ekstra ressurser. LLE ser det som 
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viktig at forskergruppene har en sentral rolle i forskerutdanningen, men de fleste 
forskergruppene er for små og løst organisert til å kunne ta et omfattende ansvar for denne. 
En sterkere oppdeling av ansvaret vil dessuten kunne medføre fragmentering av den 
kompetansen og erfaringen forskerskoleledelsene har opparbeidet. LLE tviler videre på at et 
forsknings- og forskerutdanningsutvalg vil kunne være et effektivt styringsorgan på et stort og 
heterogent institutt. Det konkluderes med at saken er for svakt utredet til at den kan støttes. 
 
FOF finner det positivt at fakultetet tar tak i organiseringen av forskerutdanningen og støtter 
hovedtanken om at grunnenhetene og fagmiljøene må få et tydeligere ansvar. Det advares 
imidlertid mot for stor detaljstyring og innføring av rigide ordninger. FOF sier seg enig i at 
veilederfunksjonen må være det primære i forskerutdanningen, men spørsmålet om én eller 
to veiledere må avgjøres i hvert enkelt tilfelle og ikke være obligatorisk. FOF har de siste 
årene vært knyttet til forskerskolen Kultur og samfunn. Denne har ikke fungert godt nok for 
instituttets kandidater, og FOF har derfor ingen innvendinger mot at den legges ned. Som 
oppfølging av NFRs evaluering av norsk filosofisk og idéhistorisk forskning vil det bli foreslått 
å opprette en nasjonal forskerskole som vil kunne gi forskerutdanningen innen filosofi og 
idéhistorie et betydelig løft. FOF mener at det i prinsippet er fornuftig å gi forskergruppene 
ansvaret for å integrere kandidatene i et godt forskningsmiljø, men samtidig er det uheldig 
om det er forskergruppene alene som skal ha dette ansvaret siden flere av instituttets 
veiledere har svak eller ingen tilknytning til en forskergruppe. Det må fremdeles være rom for 
prosjekter som er knyttet til enkeltforskere, og som kan finne et større forskningsmiljø på 
nasjonalt eller internasjonalt plan. FOF har ingen prinsipielle motforestillinger mot å gjøre 
dagens forskningsutvalg på grunnivå om til forsknings- og forskerutdanningsutvalg. Det bør 
imidlertid klargjøres bedre hva det vil innebære å gi utvalget et overordnet og selvstendig 
ansvar for opplæringsdelen samt for organisering av kurs. Et slikt ansvar vil kreve 
økonomiske ressurser. Med hensyn til internasjonalisering fungerer dagens ordning godt, og 
FOF er usikre på om det er fornuftig å gi et slikt utvalg ansvaret for tilrettelegging. FOF har 
ingen motforestillinger mot å redusere kurset i vitenskapsteori og etikk til 10 stp., men 
understreker samtidig at dagens kurs ikke tar høyde for at instituttets ph.d.-kandidater 
allerede har lang utdanning i filosofi. Det arbeides imidlertid med et eget kurs for kandidater i 
filosofi og idéhistorie innenfor rammene av en nasjonal forskerskole. FOF støtter etablering 
av et forskings- og forskerutdanningsutvalg på fakultetsnivå. Det ønskes imidlertid en 
klargjøring av innholdet i kurset på 5 stp. som utvalget skal ha ansvaret for. 
 
Griegakademiet – Institutt for musikk synes det er viktig og positivt at fakultetet arbeider 
med utvikling av forskerutdanningen. Det utsendte forslaget inneholder imidlertid etter 
instituttets oppfatning noen svakheter og uklarheter. Den regionale forskerskolen i musikk, 
Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies, er etablert etter to års intenst 
arbeid med aktiv deltakelse fra to av forskergruppene. Instituttet understreker at 
forskerskolen må sikres tilfredsstillende og stabil økonomi. Forskerskoler og forskergrupper 
bør ikke settes opp mot hverandre da dette er supplerende og ikke alternative tiltak. 
Griegakademiet – Institutt for musikk vil ikke passe inn i den foreslåtte modellen der 
forsknings- og forskerutdanningsutvalg på institutt- og fakultetsnivå skal involveres i drift av 
opplæringsdelen. Det er allerede utarbeidet en opplæringsdel for Grieg Research School 
som omfatter 10 stp. vitenskapsteori og etikk, 10 stp. tverrfaglige musikkstudier og 10 stp. 
spesialisering. Det er derfor ikke rom i opplæringsdelen for et felles kurs på 5 stp. i regi av 
fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalg. 
 
SKOK stiller seg positiv til de foreslåtte tiltakene og presiseringene og bekrefter at senteres 
vitenskapelige stab fyller de oppgavene forskergruppene er pålagt ved instituttene gjennom 
alle sine faglige arrangementer. Det er utlyst to stillinger innen kjønnsforskning, og SKOK ser 
det som naturlig at de som ansettes, danner et forsknings- og forskerutdanningsutvalg 
sammen med faglig leder. SKOK påpeker videre at oppgavene til fakultetets forskings- og 
forskerutdanningsutvalg virker udefinerte/uklare og bør presiseres for at denne 
organiseringen skal fungere optimalt. 
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SVT stiller seg i hovedsaken positiv til alle de foreslåtte tiltakene og presiseringene. 
Senterets vitenskapelige stab fyller de oppgavene forskergruppene er pålagt ved instituttene 
gjennom faglige arrangementer og internseminarer der en nettopp har vært opptatt av å 
ivareta ph.d.-kandidatene. SVT vil komme tilbake med forslag om hvordan et forsknings- og 
forskerutdanningsutvalg kan organiseres ved senteret når saken er endelig behandlet av 
fakultetsstyret. Med hensyn til det overordnede forsknings – og forskerutdanningsutvalget 
finner SVT utvalgets oppgaver udefinerte/uklare og foreslår en presisering for at denne 
organiseringen skal fungere optimalt. 
 
STIP-HF ser det som positivt at fakultetet har utarbeidet et forslag til revisjon av 
forskerutdanningen. Forslaget innreflekterer imidlertid ikke i stor nok grad hvilke utfordringer 
fakultetet har per i dag. Det savnes blant annet tiltak for å forbedre veiledningen, ordninger 
for raskt å løse problemer knyttet til doktorgradsarbeidet og veilederforhold, muligheter for 
mesterklasse eller tilsvarende avhandlingsseminar med ekstern forsker, tiltak for å nedkorte 
tiden mellom innlevering og disputas og tiltak for å redusere antallet underkjenninger. STIP-
HF støtter at fakultetet fremdeles skal ha det overordnede ansvaret for forskerutdanningen, 
men ser ikke at dette kan forenes med delegering av det faglige ansvaret til grunnenhetene i 
den grad det er foreslått. Fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalg bør 
kvalitetssikre utdanningen på lokalt nivå, og det bør snarest komme på plass en 
kontaktperson for ph.d.-kandidater på fakultetsnivå som kan bistå ved problemer som ikke 
kan løses lokalt. STIP-HF ser samtidig betydningen av at instituttene tar mer ansvar for 
forskerutdanningen og oppfølging av ph.d.-kandidatene og støtter forslaget om at alle 
grunnenhetene skal ha et forsknings- og forskerutdanningsutvalg med representanter for 
doktorgradskandidatene og andre midlertidig vitenskapelig tilsatte. STIP-HF er mer usikre på 
om det er hensiktsmessig å delegere det faglige ansvaret for opplæringsdelen til 
grunnenhetene som en generell ordning og er bekymret for at dette vil kunne føre til at 
instituttene prioriterer egne stipendiater på bekostning av eksterne doktorgradskandidater. 
STIP-HF er enig i at veilederfunksjonen er svært viktig, og nettopp av den grunn er det et 
savn at forslaget ikke har i seg elementer til hvordan veiledningen ved fakultetet kan 
forbedres. Det påpekes at kvaliteten på veiledningen er varierende, og det er viktig at både 
fakultet og grunnenhet tar et større ansvar for å følge opp veiledningsproblemer så tidlig som 
mulig. Det er ønskelig at alle ph.d.-kandidater ved fakultetet skal få tilbud om minst to 
veiledere, og det skal være enkelt å få biveileder ved andre institutt og fakultet for dem som 
ønsker det. STIP-HF er enig i at tilknytning til et godt fagmiljø er svært viktig, og at 
forskergruppene bør ta et større ansvar for å integrere ph.d.-kandidater, også eksterne, og 
bidra til forskerutdanningen. Samtidig er en del av forskergruppene ikke i stand til å dekke 
kandidatenes behov for et faglig-sosialt miljø på en god nok måte, særlig med tanke på 
integrering i et miljø med andre ph.d.-kandidater. I denne sammenhengen kan 
forskerskolene være et viktig supplement til forskergruppene. Forslaget fra dekanatet åpner 
for en videreføring av forskerskoler i regi av grunnenhetene. STIP-HF anser det som svært 
viktig at dette blir økonomisk og organisatorisk mulig. STIP-HF er positive til at forsknings- og 
forskerutdanningsutvalgene ved grunnenhetene bør spille en mer aktiv rolle i 
forskerutdanningen enn dagens forskningsutvalg gjør. Det er imidlertid vanskelig å si noe 
generelt om det er grunnenhet eller forskerskole som bør ha det overordnede ansvaret for 
organisering av forskerutdanningskurs. Dette vil avhenge av hvor velfungerende 
forskergruppene er, i hvilken grad ph.d.-kandidatene har tilstrekkelig sammenfall i faglige 
interesser, og om fagfeltet og relevante tverrfaglige felt faller innenfor eller går på tvers av 
den administrative instituttinndelingen. STIP-HF ser behovet for at fakultetet utvikler kurs i 
overførbare ferdigheter, men er skeptiske til at dette går på bekostning av vitenskapsteori og 
etikk. Ph.d.-gruppa er imidlertid delt i synet på innholdet i opplæringsdelen. STIP-HF støtter 
at styringsgruppa for forskerutdanning erstattes av et forsknings- og forskerutdanningsutvalg 
på fakultetsnivå med sammensetning som foreslått. Det kan også være hensiktsmessig å ha 
med representanter for forskerskolelederne. STIP-HF oppsummerer med at det viktigste er å 
kunne tilby alle ph.d.-kandidater, både interne og eksterne, god og relevant veiledning, et 
faglig-sosialt miljø som inkluderer seniorforskere, et faglig-sosialt miljø som inkluderer andre 
ph.d.-kandidater og relevante kurs og annen opplæring. For å oppnå dette er det nødvendig 
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å opprettholde det beste fra dagens ordning inkludert velfungerende forskerskoler, 
videreutvikle forskergruppene og få grunnenhetene til å ta mer ansvar, samtidig som 
fakultetet som et minstekrav må ta aktivt ansvar for den faglige kvalitetssikringen av 
forskerutdanningen.  
 
 
Vurdering 
 
De fleste av høringssvarene er positive til forslaget. Bare ett svar tar til orde for at en 
reorganisering av forskerutdanningen ved fakultetet vil være prematur, fordi universitetet 
nylig har startet en evalueringsprosess rettet mot forskerskoler. Dette er vi uenige i, ettersom 
vårt forslag ikke eliminerer forskerskolene, slik svaret synes å mene. 
 
Men det framkommer også en del spørsmål og kritiske merknader i høringssvarene: 
 
Flere av instituttene peker på at den foreslåtte reorganiseringen vil medføre økte kostnader 
på instituttnivå sammenlignet med dagens ordning, og framhever behovet for at en 
reorganisering må følges av økte ressurser. Her vil vi minne om at budsjettmodellen for 
fakultetet som ble vedtatt i 2010, legger til grunn at så mye som mulig av det som hvert år 
kan avsettes til drift, skal overføres til grunnenhetene. Det vil si at grunnenhetene vil få videre 
økonomiske rammer og større frihet med hensyn til hvordan de disponeres. Men det betyr 
også at fakultetet ikke vil ha midler til ekstra styrking av ulike formål, så sant ikke 
fakultetsstyret som i dag i budsjettvedtaket hvert år bestemmer at det skal gjøres forlodds 
avsetninger til forskerutdanning før driftsmidler fordeles til grunnenhetene i samsvar med 
budsjettmodellen.  
 
Det uttrykkes også en viss frykt for at forslaget vil medføre en byråkratisering av 
forskerutdanningen, og at rutiner kan bli unødvendig tungvinte. Et eksempel er forslaget om 
at de lokale forsknings- og forskerutdanningsutvalgene skal ha det overordnede ansvaret for 
å godkjenne opplæringsdelen. Her må vi skille mellom formelt og utførende ansvar. Det 
formelle ansvaret for de ulike delene i forskerutdanningen må forankres i den faglig-
administrative linjen. Men det utførende ansvaret kan delegeres. Forslaget slår fast at 
instituttleder har det øverste administrative og faglige ansvaret for forskerutdanningen ved 
instituttet, og det slår videre fast at det skal være et forsknings- og forskerutdanningsutvalg 
ved hvert institutt, ledet av forskningskoordinatoren ved instituttet. Det overordnede ansvaret 
for utdanningsdelen må derfor forankres her, men det utelukker ikke at ansvaret for løpende 
avgjørelser, f.eks. godkjenning av opplæringsplaner, delegeres. Det må bli opp til instituttene 
å organisere arbeidsdelingen på en mest mulig smidig og hensiktsmessig måte.  
 
Forslaget om at forskergruppene ved instituttene skal ha ansvaret for at kravet i UiBs 
handlingsplan oppfylles om at forskerutdanningen skal foregå ”tett sammenvevd med 
forskningen i fagmiljøene”, har avstedkommet en del kritiske kommentarer. Noen av disse 
peker på at forskergruppene på flere institutter ikke er utviklet nok til å kunne påta seg et slikt 
ansvar. Andre merknader går på forholdet mellom fagmiljø og forskerskoler. Når det gjelder 
det første punktet, vil vi gjenta at forskerutdanning ifølge alle styringssignaler ovenfra skal 
være et ansvar for fagmiljøene, og at kandidatene skal være del av et aktivt forskningsmiljø. 
Fakultetet vedtok allerede da ny instituttstruktur ble innført i 2007 at forskningen ved 
fakultetet skulle organiseres i forskergrupper. Arbeidet med dette er kommet ulikt langt ved 
de ulike instituttene, men vi står fast ved at ansvar for forskerutdanning kan være et middel til 
å bringe dette arbeidet videre. Samtidig ser vi at det ikke alltid vil være mulig å nå de 
overordnede målene gjennom en styrking av forskergruppene. Det blir for eksempel pekt på 
at det er veiledere som ikke er aktive medlemmer av lokale forskergrupper, og som har sitt 
nettverk nasjonalt og internasjonalt. I slike tilfeller kan det tenkes at det er lite rasjonelt å la 
forskergruppa veilederen i beste fall er et perifert medlem av, ta ansvar. Dette reiser 
spørsmålet om en overhodet bør ta opp kandidater der en ikke har mulighet for å integrere 
dem i et miljø større enn det som utgjøres av veilederen selv. Her finnes det neppe klare 



 side 6 av 8 

 

 

 

   

svar, og det bør være opp til instituttene å avgjøre dette. Men det bør pekes på at i den grad 
et lokalt miljø tenkes erstattet av et nasjonalt og internasjonalt, slik noen av høringssvarene 
antyder, vil det kunne medføre relativt høye reisekostnader som instituttene bør være villige 
til å dekke der kandidatens egne driftsmidler ikke strekker til.  
 
Den andre motforestillingen mot forslaget om å legge ansvar til forskergruppene, er at det 
impliserer at forskerskoler mister sin rolle. Dette er vi uenige i. Poenget med forslaget er at 
det må være opp til fagmiljøer og institutter selv å vurdere det faglige behovet for samarbeid 
om forskerutdanning organisert i forskerskoler, det være seg lokalt, nasjonalt eller 
internasjonalt. Særlig når det gjelder små og spesialiserte fagmiljøer, eller der et 
forskningsfelt er spredd over flere fag og institutt, er det mange argumenter for samarbeid i 
form av forskerskoler. Essensen i forslaget er derfor ikke å legge ned forskerskoler, men at 
de miljøene som best kan vurdere det faglige behovet for dem, selv må ta ansvaret for å 
organisere dem. I utgangspunktet tilsier budsjettmodellen at det økonomiske ansvaret da 
også må ligge ved grunnenhetene, men det vil som påpekt ovenfor være opp til 
fakultetsstyret om en ønsker en videreføring av dagens ordning med forlodds tildeling. 
Fakultetsledelsen går imidlertid ikke inn for en slik videreføring. 
 
Noen av høringsuttalelsene påpeker at rollen til forsknings- og forskerutdanningsutvalget på 
fakultetsnivå ikke er nærmere spesifisert i forslaget, og etterlyser en slik spesifisering. 
Utvalget er tenkt som et forum der problemer knyttet til forskerutdanningen kan tas opp til 
diskusjon og om de ikke kan løses her, tas videre til fakultetsledelsen. Utvalget vil også 
kunne brukes som rådgivende organ for fakultetsledelsen, og ikke minst et kontaktforum 
mellom grunnenheter og fakultet knyttet til forskerutdanningen. Også det overordnede 
ansvaret for den delen av opplæringsdelen som foreslås lagt til fakultetet, må legges til 
utvalget, som så kan delegere. Utvalget bør videre få ansvar for i samarbeid med 
administrasjonen å utarbeide forslag til de årlige forskerutdanningsmeldingene. Dersom 
forslaget om reorganisering av forskerutdanningen blir vedtatt, vil det være behov for å gå 
gjennom alle rutiner knyttet til utdanningen. Da kan det også bli utarbeidet en instruks for 
forsknings- og forskerutdanningsutvalget ved fakultetet. 
 
Bør alle kandidater har mer enn én veileder? UiBs handlingsplan anbefaler at alle kandidater 
tilbys mer enn én veileder, og høringsnotatet anbefaler at dette gjennomføres ved fakultetet. 
Flere av høringssvarene går mot dette, og foreslår at dette bør avgjøres av instituttene. I lys 
av at handlingsplanen anbefaler en ordning med flere enn én veileder, foreslår vi at dette 
avgjøres av grunnenhetene, men understreker at vi ikke ser noen grunn til at humanistiske 
fag skal være et unntak på dette punktet. Det overordnede er at alle kandidater skal ha best 
mulig veiledning, og det er i lys av dette prinsippet organisering av veiledning for hver enkelt 
kandidat må vurderes. 
 
Når det gjelder opplæringsdelen er det enighet om at den vitenskapsteoretiske delen 
reduseres til 10 studiepoeng. I et par av svarene pekes det på at forslaget om at fakultetet tar 
ansvar for fem studiepoeng knyttet til kurs alle kandidater kan ha nytte ha, ikke bør 
monopoliseres av fakultetet. Denne typen kurs bør f.eks. kunne tas ved andre institusjoner, 
om det passer. Det er vi enige i, ansvaret skal begrense seg til ansvar for et lokalt tilbud. 
 
Et annet kontroversielt punkt i flere av høringssvarene er overføring av det overordnede 
ansvaret for opplæringsdelen fra forskerskoler til instituttenes forsknings- og 
forskerutdanningsutvalg. Her minner vi om at instituttene vil stå fritt i å delegere ansvar for 
organisering av kurs, f.eks. til forskerskoler. Men det overordnede ansvaret bør ligge ved 
utvalgene, som alle institutter skal ha.  
 
I høringssvaret fra LLE blir det pekt på at forsknings- og forskerutdanningsutvalget ved store 
institutter lett kan bli urimelig store hvis en legger til grunn at alle forskergruppeledere skal 
være medlemmer. Vi ser dette, og foreslår at instituttene selv avgjør størrelsen på utvalget. 
Det bør likevel settes sammen av forskergruppeledere i samsvar med høringsforslaget.  
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Høringssvaret fra STIP-HF tar opp en del forhold som vanskelig lar seg bygge inn i et vedtak 
om organisering av forskerutdanningen ved fakultetet. Ett eksempel er kvaliteten på 
veiledningen. Dette er likevel forhold som det er nødvendig å gripe tak i, men som bør tas 
opp når vi som oppfølging til vedtaket i denne saken gjør en totalgjennomgang av alle rutiner 
knyttet til forskerutdanningen ved fakultetet, jf. siste ledd i forslaget til vedtak. 
 
Med unntak av høringssvaret fra LLE, vurderer dekanen høringsvarene som et klarsignal til å 
legge saken fram for fakultetsstyret med forslag om vedtak i tråd med høringsforslaget. Der 
innvendinger og kritiske merknader er positivt vurdert i gjennomgangen ovenfor, er disse 
forsøkt lagt inn i forslaget. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Med virkning fra 1.1.2012 organiseres forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet som 
følger: 
 
Organisering 
1. Fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalget har det overordnede ansvaret for 

forskerutdanningen ved fakultetet. 
2. Instituttene har det løpende, administrative ansvaret. Instituttleder som øverste faglige 

ansvarlig har i tillegg det overordnede faglige ansvaret for kandidatene som er knyttet til 
instituttet. 

3. Det løpende faglige ansvaret organiseres på fire nivåer.  
a) Veileder: Veileder(e) har primæransvaret for den faglige veiledningen av kandidaten 

knyttet til avhandlingsarbeidet 
b) Forskergruppe: Kravet i UiBs handlingsplan for forskerutdanning om at kandidatene 

skal inngå i et aktivt forskningsmiljø skal være ufravikelig. Ansvaret legges normalt til 
den forskergruppa som hovedveileder tilhører.  

c) Et forsknings- og forskerutdanningsutvalg ved hvert institutt: 
i)  Utvalget ledes av forskningskoordinator og er satt sammen av lederne eller et 

utvalg ledere for instituttets forskergrupper samt to representanter for gruppe B, 
herunder minst en doktorgradskandidat. 

ii) Utvalgene har ansvar knyttet til opplæringsdelen, se nedenfor, og for den lokale 
kvalitetsutviklingen av forskerutdanningen. Dette inkluderer blant annet oppfølging 
av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, ansvaret for utvikling og organisering 
av lokale kurs, og utvikling av søknader om nasjonale kurs finansiert gjennom Det 
nasjonale fakultetsmøtet. 

iii) Utvalget får ellers sine oppgaver definert av instituttleder i samråd med 
instituttrådet.  

d) Et overordnet forsknings- og forskerutdanningsutvalg på fakultetsnivå: Utvalget ledes 
av prodekanen og er satt sammen av lederne for instituttutvalgene og to 
representanter for gruppe B, herunder minst en doktorgradskandidat. Utvalget har det 
overordnede ansvaret for forskerutdanningen ved fakultetet. 

 
Arbeidsdeling mellom forskergrupper og forskerskoler 
Både forskergrupper og forskerskoler kan bidra til å gi kandidatene det forskningsmiljøet de 
har krav på. Behovet for forskerskoler kan være særlig sterkt der det lokale fagmiljøet er lite, 
eller der et forskningsfelt er representert innenfor flere forskergrupper og ev. institutter. Det 
faglige og økonomiske ansvaret for deltakelse i og organisering av forskerskoler – lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt – overføres med dette vedtaket fra fakultetsnivået til 
instituttnivået. 
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Opplæringsdelen 
Opplæringsdelen består av 30 studiepoeng, og er delt opp i tre deler 
1. Vitenskapsteori og etikk reduseres til 10 stp fra 15 i dagens plan. Senter for 

vitenskapsteori har ansvar for å foreslå en revisjon av opplegget og for gjennomføring av 
undervisningen.  

2. 5 studiepoeng knyttes til kurs som alle kandidater ved fakultetet vil ha nytte av. Ansvaret 
legges til fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalg. Den videre utformingen av 
denne delen må skje i lys av innføringen av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for 
høyere utdanning. Det praktiske ansvaret for ulike kurs kan delegeres til en eller flere av 
grunnenhetene, og kandidater kan også ta slike kurs ved andre institusjoner forutsatt 
godkjenning fra sitt lokale forsknings- og forskerutdanningsutvalg. 

3. Kurs relatert til avhandlingsarbeidet, 15 stp.: Veileder(e) og kandidat utformer et forslag til 
innhold for hver enkelt kandidat som godkjennes av forsknings- og 
forskerutdanningsutvalget. Innholdet skal støtte opp om avhandlingsarbeidet og kan 
bestå av konferanse- og seminardeltakelse med innlegg, samt relevante 
forskerutdanningskurs. Forslaget må følge standardkrav for dokumentasjon av innhold og 
omfang basert på fakultetets retningslinjer for studiepoenguttelling. 

 
I løpet av høstsemesteret 2011 foretas en gjennomgang av alle rutiner og retningslinjer 
knyttet til forskerutdanningen med sikte på samordning og tilpassing til innholdet i dette 
vedtaket. 
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Innledning og sammendrag 

På fakultetskonferansen på Voss i september 2010 var forskerutdanningen eneste tema. Det 

kom fram en god del kritikk mot dagens organisering, og flere forslag til forbedringer. Dette 

forslaget om revisjon av forskerutdanningen ved HF forsøker å fange opp kritikken og flere 

av forslagene. I tillegg til innspillene fra konferansen er et viktig utgangspunkt for forslaget 

UiBs handlingsplan for forskerutdanning fra 2009, slik denne er oppsummert i brosjyren 

Handlingsplan for forskerutdanning. Fra livsverk til karrierestart.
1
 

Hovedstrukturen i forslaget er slik: Veilederfunksjonen skal fremdeles stå sentralt i 

forskerutdanningen. Det er i samarbeidet og samspillet mellom veileder(e) og kandidat at den 

faglige prosessen fram mot avhandling har sin hovedforankring. Samtidig må kravet i 

handlingsplanen om at alle ph.d.-kandidater skal knyttes til gode fagmiljøer oppfylles. Dette 

ansvaret foreslås lagt til den forskergruppa som veilederen tilhører. Det overordnede ansvaret 

for opplæringsdelen legges til et forsknings- og forskerutdanningsutvalg ved hvert institutt, 

med unntak av den obligatoriske opplæringen i vitenskapsteori og etikk, hvor ansvaret ligger 

hos Senter for vitenskapsteori. Dagens forskerskoler foreslås avviklet i sin nåværende form 

som enheter direkte underlagt fakultetet, men kan videreføres i regi av grunnenhetene om det 

er ønskelig. På fakultetsnivå opprettes et overgripende forsknings- og forskerutdanningsutvalg 

som gis det overordnede ansvaret for forskerutdanningen ved fakultetet. 

Modellen som beskrives her, må ses som en hovedstruktur. Når den er vedtatt, ev. modifisert 

som et resultat av høringsrunde og behandling i fakultetsstyret, må det gjøres en gjennomgang 

av prosedyrer, retningslinjer og ansvarsfordeling på detaljnivå.  

 

Ansvarsforhold og delegering 

Dette forslaget innebærer ingen prinsipielle endringer med hensyn til ansvarsforhold og 

delegering. Fakultetet har fremdeles det overordnede ansvaret for forskerutdanningen ved 

fakultetet slik dette er fastlagt i UiBs ph.d.-reglement. Dersom forslaget blir vedtatt, vil det 

imidlertid innebære at deg faglige ansvaret i stor grad delegeres til grunnenhetene. Forslaget 

forutsetter videre at det opprettes forsknings- og forskerutdanningsutvalg ved instituttene. 

Delegasjonen går likevel på vanlig måte til institutt- og senterledere, og instituttutvalgene er 

følgelig underlagt instituttlederne på vanlig måte. 

 

Veilederfunksjonen 

Denne skal som før utgjøre den sentrale delen av den faglige opplæringen. Vi ser ikke for oss 

noen endring her. Instituttene har som før et viktig ansvar for at forholdene for veiledningen 

legges best mulig til rette. Samtidig er det er viktig å understreke veilederens personlige og 

helt sentrale ansvar. Handlingsplanen for forskerutdanning krever ikke at en kandidat skal 

tilbys mer enn én veileder, men anbefaler det sterkt. Fakultetet tilrår at en ordning med flere 

veiledere innføres så snart som mulig. 

 

                                                
1 http://www.uib.no/filearchive/uib-handlingsplan-for-forskarutdanning-_distribusjon-30-04-09-2-_9.pdf.  

http://www.uib.no/filearchive/uib-handlingsplan-for-forskarutdanning-_distribusjon-30-04-09-2-_9.pdf
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Kravet om tilknytning til et godt fagmiljø 

Et grunnleggende krav i UiBs handlingsplan er knyttet til kvaliteten på kandidatenes 

opplæringsmiljø i vid forstand, og er formulert slik på s. 5 i brosjyren. 

Høy kvalitet i forskerutdanningen avhenger av forskningskvaliteten i fagmiljøene, og det 

er derfor avgjørende at forskerutdanningen skjer i aktive forskningsmiljø.  

[…] 

Ph.d.-kandidatene skal knyttes til faglige fellesskap i forskningsgrupper, og alle bør gis 

tilbud om å delta i forskerskoler.  

Forskerutdanningen foregår tett sammenvevd med forskningen i fagmiljøene, og i 

utvidede faglige nettverk gjennom forskerskolene. Ambisjonen om høy kvalitet i 

forskerutdanningen er sterkt knyttet til ambisjonene for forskningskvaliteten i 

disiplinmiljøene. Omfanget av faglige nettverk ph.d.-kandidatene kan knyttes til, avhenger 

av organisering av forskningsgruppene og forskerskolene.  

Disse kravene innebærer at fagmiljøer i større grad må ta ansvar for forskerutdanning i tillegg 

til veileder. I forbindelse med innføringen av ny instituttstruktur i 2007 skulle forskningen ved 

fakultetet primært organiseres i forskergrupper. Det er naturlig at det er disse som får ansvaret 

for å gi kandidatene et miljø som knytter dem nærmest mulig til resten av forskningen ved 

fakultetet. Først og fremst må forskergruppene ta ansvar for fellesaktiviteter som inkluderer 

kandidatene, f.eks. jevnlig seminarvirksomhet der alle kategorier faglig ansatte samt 

masterstudenter knyttet til gruppa får anledning til å legge fram forskningen sin, og ikke minst 

få faglige tilbakemeldinger fra resten av miljøet.  

Fungerer forskergruppene ved fakultetet i dag på en måte som gjør at de kan ta dette ansvaret? 

Fakultetet bad sent i 2010 om en orientering fra grunnenhetene om hvordan 

forskergruppeordningene fungerer tre år etter at ny instituttstruktur ble innført. 

Tilbakemeldingene tyder på at det er mulig i dag å gi gruppene dette ansvaret, og at mange 

grupper allerede i praksis har tatt det. I ev. tilfeller der tiden likevel ikke synes moden ennå, 

må de aktuelle fagmiljøene og instituttledelsen samarbeide med sikte på å få oppfylt 

betingelsene. I den forbindelse vil ansvar for forskerutdanning være en oppgave som kan 

bidra til å konsolidere en gruppe. Samtidig er det viktig å understreke at minimumskravet, det 

å skape et inkluderende miljø der kandidatene kan få prøvd sine faglige ideer, ikke er et krav 

som er vanskelig å oppfylle. 

Når det gjelder stipendiater som er knyttet til et av de frittstående sentrene underlagt 

fakultetet, vil sentrene fylle den oppgaven som tillegges forskergruppene i dette forslaget. 

 

Opplæringsdelen 

Organisering og ansvar 

Det er ikke tale om å gi forskergruppene et overordnet og selvstendig ansvar for 

opplæringsdelen. Vi foreslår i stedet at forskningsutvalget ved hver grunnenhet tar dette 

ansvaret, og at utvalget omdøpes til forsknings- og forskerutdanningsutvalg (FFU). 

Representasjon i dagens utvalg må eventuelt endres og tilpasses slik at alle eller et utvalg av 

lederne for forskergruppene ved enheten samt representanter for kandidatene og øvrige 
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medlemmer av gruppe B inngår. Dersom det finnes forskerskoler knyttet til grunnenheten, 

skal leder ha møte- og tale- og forslagsrett i utvalget. På denne måten knytter vi sammen 

forskningsmiljøene avhandlingen skrives innenfor og kravene knyttet til opplæringsdelen. 

Utvalgene overtar forskerskolenes overordnede ansvar for organisering av kurs. Utvalget bør 

også ha det overordnede ansvaret for internasjonalisering, dvs. nødvendig tilrettelegging 

knyttet til kortere eller lengre utenlandsopphold for kandidaten.  

Når det gjelder sentrene knyttet til fakultetet, bør faglig ledelse finne en egnet organisering 

som kan påta seg samme ansvar som forsknings- og forskerutdanningsutvalgene ved 

instituttene med hensyn til godkjennelse av opplæringsdelen. 

Handlingsplanen legger i tillegg opp til at kandidatene skal få tilbud om å få delta i 

forskerskoler, jf. sitatet ovenfor. Vi mener imidlertid at det er uheldig, unødvendig og 

potensielt fordyrende at det fagmiljøskapende ansvaret fordeles på to i prinsippet uavhengige 

enheter, forskerskoler og forskergrupper, og at ansvaret for organisering av kurs knyttet til 

opplæringsdelen kan komme til å skje utenfor og mer eller mindre uavhengig av fagmiljøet, 

dvs. forskergruppa kandidaten og veilederen tilhører.  

Forslaget innebærer at arbeidet med faglig kvalitetssikring og godkjenning av 

opplæringsdelen i praksis delegeres til grunnenhetene. Disse vil ha stor frihet med hensyn til 

hvordan arbeidet organiseres. Det vil si at forskerskoler, både lokale og nasjonale, kan 

videreføres som utøvende organer underlagt utvalget der dette framstår som den beste 

strategien. Der fakultetet er involvert i nasjonalt samarbeid, må dette videreføres så lenge 

forpliktelsene varer. Deretter må fagmiljøene selv ta stilling til om de er tjent med å 

videreføre dette. Det vil også si at i tilfeller der en tematisk organisert forskerskole omfatter 

disipliner fra mer enn ett institutt, som f.eks. dagens forskerskole i filologi og språkvitenskap, 

må den ev. videreføres/opprettes som et samarbeid mellom de involverte institutter og 

finansieres av de midlene instituttene avsetter til forskerutdanning.  

Hvordan innpasser vi forskergrupper med medlemmer fra mer enn ett institutt i denne 

strukturen? Den enkleste løsningen er vel at kandidaten følger hovedveileder, slik at det blir 

forsker- og forskerutdanningsutvalget ved den grunnenheten hovedveileder tilhører som har 

det formelle ansvaret for opplæringsdelen til kandidaten.  

 

Innholdet i opplæringsdelen 

I dag er 15 stp. avsatt til vitenskapsteori og etikk i regi av Senter for vitenskapsteori, mens de 

siste 15 fordeles etter egne retningslinjer. HF er i dag det eneste fakultetet som har avsatt 

halvparten av opplæringsdelen til vitenskapsteori og etikk. Det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket stiller spesifikke krav til innhold som trolig må legges inn i 

opplæringsdelen. Vi mener derfor at 15 studiepoeng til vitenskapsteori og etikk tar opp en for 

stor del av rammen på 30 stp., og foreslår at studieplanen revideres som følger: 

 

1. Vitenskapsteori og etikk reduseres til 10 stp. Senter for vitenskapsteori har ansvar for 

å foreslå en revisjon av opplegget.  
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2. Ansvaret for 5 stp. legges til fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalg, og 

reserveres kurs som alle kandidater ved fakultetet vil ha nytte av. Den videre 

utformingen av denne delen må skje i lys av innføringen av det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning.. Det praktiske ansvaret for ulike 

kurs kan delegeres til en eller flere av grunnenhetene. 

3. Ansvaret for de siste 15 stp.: Veileder(e) og kandidat utformer et forslag til innhold 

som godkjennes av forsknings- og forskerutdanningsutvalget. Innholdet skal støtte opp 

om avhandlingsarbeidet og bestå av konferanse- og seminardeltakelse med innlegg, 

samt relevante forskerutdanningskurs. Forslaget må følge standardkrav for 

dokumentasjon av innhold og omfang basert på fakultetets retningslinjer for 

studiepoenguttelling. Utvalgene har også ansvar for den lokale kvalitetsutviklingen av 

forskerutdanningen. Dette inkluderer blant annet oppfølging av det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket, utvikling og organisering av lokale kurs, og utvikling av 

søknader om nasjonale kurs finansiert gjennom Det nasjonale fakultetsmøtet. 

 

Fakultetsnivået 

I dag har fakultetet en styringsgruppe for forskerutdanning sammensatt av prodekanen og 

lederne for forskerskolene, en representant fra SVT samt representanter for kandidatene. I 

stedet bør det også på fakultetsnivå opprettes et forsknings- og forskerutdanningsutvalg ledet 

av prodekanen og satt sammen av lederne for instituttutvalgene, en representant for hvert av 

de frittstående sentrene ved fakultetet, en representant for ph.d.-kandidatene samt en 

representant for andre vitenskapelige stillinger i gruppe B enn ph.d.-kandidatene. 

Fakultetsadministrasjonen har ansvar for sekretærfunksjonen.  

 

Oppsummering  

- Fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalget har det overordnede ansvaret for 

forskerutdanningen ved fakultetet. 

- Instituttene har det løpende, administrative ansvaret. Instituttleder som øverste faglige 

ansvarlig har i tillegg det overordnede faglige ansvaret for kandidatene som er knyttet til 

instituttet. 

- SVT har ansvar for vitenskapsteori og etikk i opplæringsdelen. 

- Det løpende faglige ansvaret organiseres på fire nivåer.  

1. Veiledere, som har primæransvaret for den faglige veiledningen av kandidaten 

knyttet til avhandlingsarbeidet 

2. Forskergruppa som veileder(ne) tilhører, har i samarbeid med veileder(ne) ansvar 

for at kandidatene inngår i et fagmiljø i tråd med kravene i UiBs handlingsplan. 

3. Et forsknings- og forskerutdanningsutvalg ved hvert institutt, ledet av 

forskningskoordinator og satt sammen av lederne for instituttets forskergrupper 

samt representanter for gruppe B. Utvalget har ansvar for godkjenning av 

opplæringsdelen for hver enkelt kandidat og for at det blir organisert lokale og 

nasjonale kurs knyttet til del 3 i opplæringsdelen. En ev. videreføring av 

forskerskoler må skje i regi av utvalgene, dvs. grunnenhetene. Utvalget har også et 
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overordnet ansvar for midtveisevaluering og oppfølging av årlig 

fremdriftsrapportering.  

4. Et overordnet forsknings- og forskerutdanningsutvalg på fakultetsnivå ledet av 

prodekanen og satt sammen av lederne for instituttutvalgene (= 

forskningskoordinatorene) og representanter for gruppe B. Utvalget har det 

overordnede ansvaret for forskerutdanningen ved fakultetet. 

 



 

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

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

Det humanistiske fakultet 

Telefon 55589380 

Telefaks 55589383 

post@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Harald Hårfagresgt. 1 

Bergen 

Saksbehandler 

Unni Karin Utvik 

55582060 
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Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Institutt for fremmedspråk 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Griegakademiet - Institutt for musikk 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

Senter for vitenskapsteori 

Senter for middelalderstudier 

STIP-HF 

 

  

 

 

Høring - revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet 

Vedlagt følger forslag til revisjon av fakultetets forskerutdanning, utarbeidet av dekanatet. 

 

På fakultetskonferansen på Voss høsten 2010 var forskerutdanningen eneste tema. Det kom 

da fram en del kritikk av dagens organisering og flere forslag til forbedringer. Dekanatets 

forslag er et forsøk på å fange opp kritikken og flere av forslagene. Dessuten har UiBs 

handlingsplan for forskerutdanning vært et viktig utgangspunkt. 

 

Vi ber om at forslaget får en bredest mulig behandling på grunnenhetene. Etter planen skal 

saken behandles i fakultetsstyret 14.06.11. 

 

Frist for å komme med kommentarer og innspill til forslaget: 13.05.11. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Gjert Kristoffersen 

dekan Trine Moe 

 fakultetsdirektør 

 

Referanse Dato 

2011/2905-UNU 25.02.2011 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
 

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

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitenskap 

Telefon  

Telefaks  

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

HF-bygget, Sydnesplassen 

7 

Bergen 

Saksbehandler 

Julie Tønsaker Watkins 

55583025 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Høringssvar fra AHKR - revisjon av forskerutdanningen ved HF 

Vi viser til fakultetets utsendelse av ovennevnte høringssak av 25.2.2011. 

 

Ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) er denne saken blitt 

drøftet i Forskningsutvalget og lagt fram for Instituttrådet til behandling. Saken er også blitt 

diskutert på mer uformelt grunnlag under vårens stipendiattreff ved AHKR.  

Høringsuttalelsen under ble vedtatt i Instituttrådet 7.4.2011.  

 

Hovedstruktur 

Instituttet ser positivt på hovedstrukturen i forslaget til revisjon av forskerutdanningen. Den er 

i hovedsak i tråd med de innspill instituttet har kommet med i denne saken – om at det 

faglige ansvaret også formelt bør delegeres til grunnenhetene. Prinsipielt mener vi da 

instituttene som har faglig ansvar for forskerutdanningen innen de respektive fagområder. 

Ved AHKR fungerer instituttets forskningsutvalg alt i dag som et forsknings- og 

forskerutdanningsutvalg etter delegasjon fra instituttleder, og med den representasjon som er 

foreslått i utkastet til revidert forskerutdanningsplan. En formell overføring av ansvar vil 

imidlertid også måtte innebære økte administrative ressurser til forskerutdanningen ved 

instituttene. 

 

Veilederansvar 

AHKR er enig i at veilederne spiller en nøkkelrolle i forskerutdanningen og at de fortsatt må 

gjøre det. Det er viktig at dette ansvaret er klart definert og best mulig faglig forankret. 

Hvorvidt det er behov for én eller to veiledere, bør være begrunnet ut fra faglige behov og 

mulige veilederresurser og ikke settes som et generelt krav.    

 

Forskningsgrupper 

Når det gjelder punktet om tilknytning til et godt faglig fagmiljø er også dette i tråd med 

AHKRs forskningsstrategi, hvor det legges til rette for at stipendiatene integreres i instituttets 

seks tverrfaglige forskningsgrupper. På dette området er det fortsatt behov for forbedring og 

tydeliggjøring av både kollektivt og lederansvar. Den foreslåtte ordningen vil føre til at 

lederne for forskningsgruppene vil måtte ta et ekstra ansvar for å tilrettelegge og 

Referanse Dato 

2011/2905-JUWA 26.04.2011 
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gjennomføre dette i praksis. Et slikt ansvar vil likevel måtte være av mer indirekte karakter 

enn det direkte veilederansvaret.  

 

Ved AHKR er deltakelse i forskningsgrupper basert på faglige interesser og frivillighet og er 

ingen plikt, i erkjennelsen av at forskning stimuleres best ’nedenfra’ og dessuten kan falle 

utenfor eller mellom slike hovedområder. Noen ansatte deltar derfor i én eller flere 

forskningsgrupper, eller ingen. De fleste er imidlertid tilknyttet eksterne nasjonale og 

internasjonale forskningsnettverk, tett opp til sine egne forskningsfelt. Dette ser vi som 

naturlige løsninger også i fremtiden. Vi mener derfor at det ikke bør legges opp til for rigide 

interne løsninger, men at forskningen og forskerutdanningen er best tjent med fleksibilitet. 

Samtidig ser vi det som viktig at det legges opp til en struktur som ivaretar og sikrer 

forskningssamarbeid innen hovedområder og faglige tyngdepunkt internt, gjerne tverrfaglig 

organisert, som ved AHKR. Samlet ser vi det derfor som riktig at forskningsgruppene blir 

tillagt større ansvar i forskerutdanningen, der dette er en naturlig løsning. 

 

Opplæringsdelen     

AHKR ser positivt på forslaget om at instituttene, gjennom delegasjon til Forskningsutvalget 

(et fremtidig Forsknings- og forskerutdanningsutvalg – FFU), får utvidete fullmakter knyttet til 

organisering og kvalitetssikring av opplæringsdelen og overtar forskerskolenes rolle. Vi 

støtter derfor forslaget om at ansvaret for den fagspesifikke delen av opplæringsdelen (15 

stp) formelt legges til FFU, etter forslag fra veileder og kandidat.  

 

Når det gjelder eventuell reduksjon av vitenskapsteori fra 15 til 10 stp er det viktig at 

omfanget av det vitenskapsteoretiske innlegget blir tilsvarende dimensjonert. 

 

Vi ser også en organisatorisk og faglig gevinst i at et fremtidig Forsknings- og 

forskerutdanningsutvalg ved HF organiserer felles kurs (5 stp) for fakultetets PhD-kandidater 

fremfor at det er splittet opp på forskerskoler. Vi ser det likevel som ønskelig at dette ikke en 

obligatorisk komponent, men at tilsvarende kurs kan avlegges ved andre læresteder, 

nasjonalt og internasjonalt. 

 

Fakultetsnivået   

AHKR ser behovet for en reorganisering av styringsfunksjonene på fakultetsnivå som følge 

av de foreslåtte endringene. Her vil det være en utfordring at utvalget ikke får en for 

byråkratisk og kontrollerende innretning, men mer innehar en støtte- og koordinerende 

funksjon i forhold til basisvirksomhetene ved instituttene. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

 

Christhard Hoffmann 

instituttleder Ingvild Øye 

 forskningskoordinator 



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for framandspråk 
 

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjend elektronisk i ePhorte 

Institutt for framandspråk 
Telefon  
Telefaks 55584260 
 

Postadresse  
Postboks 7805 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
HF-bygget, Sydnesplassen 
7 
Bergen 

Sakshandsamar 
Arve Kjell Uthaug 
55582281 
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Det humanistiske fakultet 
 
  

  

 
 

 

Revisjon av forskarutdanninga, høyringssvar frå IF 
 
Vi sender med dette over høyringsframlegget frå Institutt for framandspråk om revisjon av 
forskarutdanninga. Saka vart drøfta i rådet ved IF 12. mai 2011. Oppfatninga var der delt om 
den administrative plasseringa av forskarskulane (tre røysta for at forskarskulane framleis 
skal liggja på fakultetet, medan tre røysta for framlegget til høyringsfråsegn). Elles slutta 
møtet samrøystes opp om framlegget til innstilling. 
 
Instituttleiar vil på denne måten gjera merksam på at det er ulike syn ved instituttet i 
spørsmålet om administrativ plassering av forskarskulane, men instituttleiar held fast ved 
synet som er skissert i den vedlagde høyringsfråsegna om at forskarskulane kan overførast 
til institutta.  
 
 
 
Venleg helsing 
 
Leiv Egil Breivik, 
instituttleiar Arve Kjell Uthaug 
 administrasjonssjef 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referanse Dato 
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REVISJON AV FORSKERUTDANNINGEN VED DET HUMANISTISKE  FAKULTET - 
HØRINGSUTTALELSE FRA INSTITUTT FOR FREMMEDSPRÅK 
 
Ved Institutt for fremmedspråk har fakultetsledelsens forslag til revisjon vært drøftet i flere av 
fagmiljøene. På grunnlag av høringsuttalelsene fra fagmiljøene fransk, engelsk og tysk, 
drøfting i ledergruppen og behandling i IFs instituttstyre, gir instituttet følgende 
høringsuttalelse. 
 
IF vil berømme dekanatet for dets vilje til å styrke forskerutdanningen ved fakultetet, og sier 
seg enig i mange av de synspunkter høringsnotatet presenterer. Det er positivt og nødvendig 
av man ved HF retter sterkere oppmerksomhet mot at PhD-stipendiatene skal knyttes til 
gode og lokale fagmiljøer i tråd med UiBs sentrale forskerutdanningsplan. Vi deler også 
dekanatets bekymring for progresjonen til HFs doktorgradskandidater, og for den relativt 
store prosentandelen underkjente avhandlinger de siste årene.  
Innledningsvis vil vi nevne at en vesentlig konsekvens ved dekanatets forslag er at det 
impliserer og fordrer mer ressurser på instituttnivå enn hva som er tilfellet med dagens 
ordning selv om dette ikke nevnes eksplisitt i utkastet. IF tar for gitt at overføring av ansvar 
og oppgaver fra fakultet til institutt blir fulgt opp med tilsvarende overføring av økonomiske 
ressurser til grunnenhetene.  
 
Her følger IFs kommentarer til de vesentligste punktene i dekanatets forslag.  
 
Veilederfunksjonen 
IF støtter fullt ut fakultetets understreking av veileders sentrale rolle og ansvar for den faglige 
opplæringen, men kan ikke se at det er behov for å innføre en ordning med flere veiledere så 
raskt som mulig. Spørsmålet om en kandidat bør tilbys mer enn en veileder bør vurderes 
individuelt.  Veiledningens utgangspunkt og hensikt bør alltid være kandidatens 
doktorgradsprosjekt. Der det er aktuelt å tilby en biveileder, er det viktig å holde fast ved at 
hovedveileder har det grunnleggende ansvaret for doktorgradskandidaten.  
 
Videreføring av forskerskolene 
IF ønsker en fleksibel ordning hvor forskerskolene kan opprettholdes.  
IF erkjenner at det ved HF er delte meninger om forskerutdanningens form og eksistens, og 
ser det derfor som naturlig at finansieringen og organiseringen av forskerutdanningen i større 
grad legges på instituttnivå. Samtidig er det ikke tvil om at dette blir en mer krevende 
økonomisk modell, og en utfordrende fordelingsnøkkel internt på instituttet og mellom 
instituttene som samarbeider om forskerskoler. 
   
Det finnes mange gode grunner til å bevare forskerskolene: 
Ettersom dette ikke er en evaluering av eksisterende forskerskoler, vil vi ikke her utdype vår 
erfaring med disse, selv om denne erfaringen naturlig nok danner bakteppet for vårt syn på 
organisering av forskerutdanningen ved HF. 
  
Den positive ”spenningen” mellom det tematiske eller spesifikt faglige miljøet i 
forskergruppene på den ene siden, og den overgripende, tverrfaglige og metodologiske 
problematiseringen på den andre, er berikende og verneverdig for alle involverte parter. Den 
tverrfaglige innretningen til forskerskolene gir dem en faglig tyngde og bredde som er et 
uvurderlig supplement til forskergruppene våre. Kandidatene, og veilederne, får flerfaglige 
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perspektiver på sitt avhandlingsarbeid, kjennskap til et bredere teoretisk og metodisk 
spekter, og muligheter til å etablere et videre faglig nettverk. 
Det er imidlertid ønskelig med en sterkere styring og normering av forskerskolene. 
Instituttene bør få større direkte innflytelse over forskerskolene, og disse bør inngå i et tettere 
samspill med instituttets forskningsmiljøer. En bredere deltakelse i forskerskolene kan 
oppnås ved at representantene i styringsgruppene skiftes ut minst hvert annet år, og at det 
er instituttene selv som utnevner disse. Man bør også sørge for at et bredt spekter av 
forskningsmiljøer blir involvert i forskerskolene, og at veileder deltar i forskerskolens 
seminarer. Forskerskolene kan også i større grad involvere forskergruppene  i sin 
seminarvirksomhet.   
 
Tilknytning til et godt fagmiljø og forskergruppene s rolle  
Vi er enig med dekanatet i betydningen av at kandidaten knyttes til et godt og relevant 
fagmiljø som skal kunne fungere som et ”opplæringsmiljø i vid forstand”.  Veiledere og 
forskningsleder bør ha et særlig ansvar for og tilsyn med at alle instituttets stipendiater har 
en tilknytning til et godt fagmiljø og forskningsnettverk. De lokale fagmiljøene, gjerne 
representert av forskergruppene, bør oppfordres til å inkludere stipendiatene i større grad 
enn hva som har vært praksis tidligere. Det er imidlertid ikke slik at veileders forskergruppe 
automatisk er det mest faglig relevante fagmiljøet for PhD-kandidaten. For noen veiledere er 
lokale forskergrupper heller ikke alltid relevante for deres primære forskningsområde, men 
fungerer heller som et supplement til nasjonale og internasjonale nettverk.  
 
Dekanatets forslag innebærer at forskergruppene skal overta en viktig del av 
opplæringsdelen i forskerutdanningen. Vi ser det som  svært positivt at stipendiatene deltar i 
instituttets forskergrupper, men mener at forskergruppene ikke alene bør overta 
forskerskolenes funksjon. Det er flere grunner til dette:  
Forskergruppene ved IF er heterogene, både hva gjelder størrelse og aktivitet, noen er åpne, 
tematisk sett, andre er mer spesialiserte, og mange vil mangle den tverrdisiplinære 
dimensjonen som forskerskolene ivaretar. Forskergrupper oppstår, utvikler seg, de 
fusjonerer, legger om kursen eller nedlegges. Det vil slik bli vanskelig å sikre at alle 
stipendiatene får et likeverdig tilbud dersom forskerskolene skulle falle bort.  
 
Dekanatets høringsuttalelse legger til grunn at forskergruppene vil styrkes ved at de får 
ansvar for stipendiatenes forskerutdanning, blant annet fordi dette vil medføre økte 
økonomiske bevilgninger til forskergruppene og samtidig kreve at gruppene blir større, mer 
allsidige, mer aktive og at de får en tydeligere struktur.  
 
Dersom forskergruppene skulle overta forskerskolenes rolle, ville dette medføre en stor 
omlegging av IFs forskergrupper. Ordningen dekanatet skisserer, der forskergruppene må 
”ta ansvaret for fellesaktiviteter som inkluderer kandidatene, for eksempel jevnlig 
seminarvirksomhet der alle kategorier faglig ansatte samt masterstudenter knyttet til gruppa 
får anledning til å legge frem forskningen sin”, stiller krav til en mer fasttømret struktur og en 
strengere regulert etablering av instituttets forskergrupper og  deres aktivitet enn det som nå 
er tilfellet. Vi noterer oss at dekanatet ønsker at instituttledelsen og forskergruppene  ”må 
samarbeide med sikte på å få oppfylt disse betingelsene”, men vil samtidig påpeke at det fra 
IFs ledelse har vært et bevisst valg å gi forskergruppene stor frihet mht etablering, form og 
virksomhet.  
 
Det er mange nødvendige og gode sammenhenger mellom forskning og forskerutdanning, 
men dersom forskergruppene skulle ta ansvar for en del av den formelle opplæringsdelen av 
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forskerutdanningen, ville forskergruppenes hovedfokus på forskning bli vanskeligere å 
opprettholde. Felles for alle gruppene er at de har definert et område hvor forskerrollen (den 
rollen de faglige ansatte ellers må nedprioritere på grunn av undervisning og administrasjon) 
har førsteprioritet.  
Men det er også slik at IF har stipendiater som ikke enkelt finner et tilfredsstillende tilbud i de 
eksisterende forskerskolene, dette gjelder blant annet kvotestipendiatene våre og 
stipendiatene i fagdidaktikk.  
 
IF foreslår følgende endring:  
Alle forskergruppene ved instituttet bør oppmuntres til å innlemme stipendiatene. Veileder og 
forskningsleder bør få en nøkkelrolle i arbeidet med å knytte stipendiatene til lokale 
forskningsmiljøer, og sistnevnte bør legge dette inn som et fast moment i sine 
oppfølgingssamtaler med PhDene.  Vi er enig i at det bør kunne forventes av samtlige 
forskergrupper at de oppfyller et minimumskrav, slik dekanatet skisserer, nemlig ”å skape et 
inkluderende miljø der kandidatene kan få prøvd sine faglige ideer”.   
Dersom en kandidat og veileder ønsker at opplæringsdelen heller skal legges til en 
forskergruppe, kan dette avtales formelt med instituttets forskingsleder og forskergruppens 
leder.  
 
Forskningsutvalgets rolle 
I dekanatets forslag ligger det at instituttenes FU skal få en utvidet rolle og et større ansvar 
som Forsknings- og forskningsutdanningsutvalg, og få det overordnede ansvaret for 
forskerutdanningen ved instituttet.  
 
IF foreslår:  
Siden vi går inn for en delt løsning, hvor forskerskolene opprettholdes, vil det ikke være 
naturlig å gi Forskningsutvalget det overordnede ansvaret for forskerutdanningen til samtlige 
kandidater, inkludert organisering av kurs. Dette ansvaret bør deles av veileder og instituttets 
forskningsleder, og disse må støtte seg til et samarbeid med forskerskolene og 
forskergruppene. Samtidig kan FU fungere som et rådsutvalg for instituttets 
forskerutdanning.  
 
 
Innholdet i opplæringen 
IF stiller seg positive til forslaget om endret opplæring, inkludert at 5 stp reserveres kurstilbud 
felles for alle kandidater ved fakultetet i lys av innføringen av det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Vi vil her foreslå (forskings)formidling som 
et ”utadrettet” tema for et slikt kurs, noe som også vil respektere NKRs logikk.  
Når det gjelder tilpasning av de resterende 15 stp, virker det, som nevnt, unødvendig 
ressurskrevende at grunnenhetenes FU skal inkluderes som godkjenner av innholdet. Det er  
tilstrekkelig at forskningskoordinator og kandidatens veileder deler dette ansvaret.  
 



                   HØRINGSUTTALELSE FRA LLE V/ INSTITUTTRÅDET   

                           OM REVISJON AV FORSKERUTDANNINGEN 

 

LLE ser det som positivt at fakultetet er opptatt av kvaliteten til forskerutdanningen og 

organiseringen av den. På bakgrunn av 18 høringsuttalelser fra fagmiljøer, forskergrupper, 

forskerskoler og enkeltansatte og behandling i FFU har instituttet følgende synspunkter på 

forslaget: 

 UiBs handlingsplan for forskerutdanning legger vekt på at både forskerskoler og 

forskergrupper er viktige elementer i utdanningen. Forslaget fra HF toner ned forskerskolene i 

en grad som knapt er i samsvar med UiBs føringer, og som neppe vil bedre utdanningen. UiB 

arbeider for tiden med en evaluering av forskerskolene, og det synes prematurt å vedta 

endringer før den er ferdigstilt. Saken må behandles igjen i fagmiljøene og ved instituttene og 

fakultetet på grunnlag av UiBs evaluering. 

 Flere aspekter av en eventuell reform er for svakt utredet. Det gjelder for det første de 

økonomiske rammene og andre ressursspørsmål. En slik oppdeling av ansvaret for 

forskerutdanningen som HF legger opp til, vil føre til et øket behov for koordinering mellom 

forskergrupper, fagmiljøer, institutter og institusjoner. Dette krever uunngåelig ekstra 

ressurser, noe HF ikke synes å erkjenne. 

 De fleste forskergrupper er for små og løst organisert til å kunne ta et omfattende 

ansvar for forskerutdanningen. En sterkere oppdeling av ansvaret for utdanningen vil kunne 

føre til at den kompetansen og erfaringen som forskerskoleledelsene har opparbeidet seg, blir 

fragmentert. En eventuell reform må sikre at dette ikke blir konsekvensen. På den annen side 

må kandidatene fortsatt kunne få sin forskerutdanning uavhengig av fakultetets forskerskoler. 

LLE ser det som viktig at forskergruppene fortsetter å ha en sentral rolle i forskerutdanningen. 

 Administrative problemer for store og uensartede institutter er også undervurdert av 

HF. Det antydes nye FFU utvidet med en representant for hver forskergruppe og gruppe-B-

medlemmer. Ved LLE vil dette for tiden si et utvalg med over 20 medlemmer. Det er liten 

grunn til å tro at et slikt utvalg vil kunne være et effektivt styringsorgan.  

 Dersom ansvaret flyttes til instituttene, bør instituttene også få utstrakt myndighet til å 

organisere utdanningen slik de finner det hensiktsmessig. Det gjelder f.eks. hvilke 

styringsorganer som skal ha det faglige og administrative ansvaret, om utdanningen skal 

organiseres i forskerskoler, og hvilket ansvar forskergruppene skal ha. 



 Konklusjon: Saken er for svakt utredet til at vi kan støtte HFs forslag nå. HF må 

avvente UiBs evaluering av forskerskolene og deretter sørge for en grundigere utgreiing av de 

ulike sidene av en reform. 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
 

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

Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudier 

Telefon 55 58 23 82 

Telefaks 55 58 96 51 

fof@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Sydnesplass 12-13 

Bergen 

Saksbehandler 

Steinar Thunestvedt 

55582384 
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Revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet - 
høringsuttalelse fra FoF 

 

Høringsnotatet er behandlet i FoFs forskningsutvalg (31.03.2011) og instituttråd (07.04.2011). 

Uttalelsen bygger på diskusjoner og vedtak i disse organene.  

 

 

Vi synes det er positivt at fakultetet tar tak i organiseringen av forskerutdanningen og støtter 

hovedtanken i dekanatets forslag, nemlig at grunnenhetene og fagmiljøene får et tydeligere 

ansvar. Vi vil imidlertid advare mot for stor detaljstyring og innføring av rigide ordninger, som vil 

kunne hemme utdanningsløpet for våre kandidater. De ulike punktene i forslaget kommenteres 

fortløpende, slik de presenteres i høringsnotatet. 

 

Veilederfunksjonen 

Denne må, som det understrekes i forslaget, være det primære i forskerutdanningen. Hvorvidt det 

skal være én eller to veiledere bør avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Vi ser det som uheldig å gjøre 

det obligatorisk med to veiledere. I små fagmiljøer vil det i mange tilfeller være gunstig å knytte til 

seg eksterne biveiledere, noe som imidlertid vil kreve ekstra ressurser. Dersom det skulle bli 

obligatorisk med to veiledere, bør det følge midler med dette.  

 

Krav om tilknytning til et godt fagmiljø 

FoF har de siste årene vært knyttet til forskerskolen ”Kultur og samfunn”, i samarbeid med AHKR. 

Det faglige området for denne forskerskolen er altfor vid til å kunne fungere tilfredsstillende for 

våre kandidater. Vi har derfor ingen store motforestillinger til at denne forskerskolen legges ned, 

og i stedet legge det faglige ansvaret for å gi kandidatene et godt forskningsmiljø, til instituttet. I 

oppfølgingen av NFR-evalueringen av norsk filosofisk og idéhistorisk forskning vil det bli foreslått 

å etablere en nasjonal forskerskole i filosofi og idéhistorie. En slik forskerskole vil kunne gi vår 

forskerutdanning et betydelig løft. 

 

I prinsippet mener vi det er fornuftig å gi forskningsgruppene ansvaret for å integrere kandidatene 

i et godt forskningsmiljø, blant annet ved at forskningsgruppene pålegges jevnlig 
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seminarvirksomhet. Enkelte av våre forskningsgrupper har allerede tatt på seg et slikt ansvar, 

mens andre vil måtte utvide sin nåværende virksomhet for å kunne fylle en slik funksjon. I tillegg 

har FoF nylig fått flere nye forskningsgrupper, som vi foreløpig ikke har noen erfaringer fra. Vi 

mener imidlertid at alle våre forskningsgrupper bør være fullt i stand til å ta et slikt ansvar som 

dekanatet i sitt høringsnotat foreslår. 

 

Vi mener likevel at det vil være uheldig å knesette et prinsipp om at kun forskningsgruppene skal 

kunne ha ansvar for å gi phd-kandidatene et godt forskningsmiljø. Det er flere grunner til dette. 

Enkelte av våre veiledere har en relativt svak eller ingen tilknytning til en forskningsgruppe. Vi 

ønsker heller ikke å være avskåret fra å få phd-kandidater som tar opp temaer som vi har 

veilederkapasitet til, men som faller utenfor de områdene som dekkes av forskningsgruppene. Vi 

ønsker med andre ord fremdeles å ha rom for prosjekter som knytter seg til enkeltforskere ved 

instituttet og som kan finne et større forskningsmiljø på et nasjonalt eller fortrinnsvis internasjonalt 

plan. 

 

 

Opplæringsdelen 

 

Organisering og ansvar 

Vi har ingen prinsipielle motforestillinger mot å omdøpe dagens forskningsutvalg til forsknings- og 

forskerutdanningsutvalg (FFU). Vi er imidlertid noe usikre på hva forslaget om å gi dette utvalget 

”et overordnet og selvstendig ansvar for opplæringsdelen” (s. 3) innebærer. Dette punktet bør 

klargjøres. Vi er også usikre på hva det vil innebære for utvalget å overta ”forskerskolenes 

overordnede ansvar for organisering av kurs” (s. 4). Dersom utvalget skal bli tillagt et slikt ansvar, 

må det følge med tilstrekkelig finansiering, noe som ikke nevnes i høringsnotatet. Også dette må 

klargjøres før ansvarsområdet til de nyopprettede utvalgene fastsettes. 

 

Det foreslås også at utvalget bør ”ha det overordnede ansvaret for internasjonalisering, dvs. 

nødvendig tilrettelegging knyttet til kortere eller lengre utenlandsopphold for kandidaten.” I dag er 

det veileder, i samarbeid med kandidaten, som tar initiativ til utenlandsopphold, og vi er usikre på 

om det er fornuftig å legge ansvaret for tilretteleggelse av slike opphold til et slikt organ. Vi mener 

dagens ording på dette området fungerer godt. 

 

 

Innholdet i oplæringsdelen 

1. Våre phd-kandidater har bak seg en lang filosofiutdannelse, noe dagens obligatoriske kurs 
i vitenskapsteori og etikk ikke tar høyde for. Dette problemet tas nå opp på nasjonalt nivå, 
som en oppfølging av NFRs evaluering av norsk filosofi- og idéhistorieforskning. Ett av 
forslagene man her arbeider med, er å opprette en nasjonal forskerskole i filosofi og 
idéhistorie, med et eget vitenskapsteoretisk kurs for kandidater i filosofi og idéhistorie. 
Dekanatets forslag om redusere kurset i vitenskapsteori og etikk til 10 studiepoeng har vi i 
utgangspunktet ikke noe imot, men vi ønsker å komme tilbake til en eventuell ny ordning 
for våre kandidater. 

2. Notatet antyder ikke hva som skal inngå i det 5 studiepoengkurset som fakultetets 
forsknings- og forskerutdanningsutvalg skal ha ansvaret for, annet enn at det vil være et 
”kurs som alle kandidater ved fakultetet vil ha nytte av”. Det høres en smule luftig ut, og vi 
har i utgangspunktet vanskelig for å forestille oss innholdet i et slikt kurs. Dette må 
klargjøres nærmere før vi kan ta stilling til forslaget. 

3. Ansvaret for de siste 15 studiepoengene: I dag fungerer dette slik at veileder og kandidat 
utformer innholdet, som godkjennes av instituttleder. Forslaget om å legge dette 
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godkjenningsansvaret til forsknings- og forskerutdanningsutvalget kan muligens bidra til 
større ansvarliggjøring av veilederen på dette punktet. FoF støtter forslaget. 

 

 

Fakultetsnivået 

Vi støtter forslaget om at det også på fakultetsnivå opprettes et forsknings- og 

forskerutdanningsutvalg, med den foreslåtte sammensetningen. 

 

 

 

 

 

 

Vigdis Songe-Møller 

Instituttleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”Revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet” 
Høringsuttalelse fra Griegakademiet – institutt for musikk 

 

Griegakademiet synes det er viktig og positivt at fakultetet arbeider med utvikling av 

forskerutdanninga ved HF, men finner at det utsendte forslaget inneholder noen svakheter og 

uklarheter. Her følger først en kort orientering om situasjonen ved Griegakademiet, deretter 

en beskrivelse av våre behov i de kommende år, sett i forhold til det utsendte forslaget. Til 

slutt kommer vi med noen generelle betraktninger om det utsendte notatet. 

 

Situasjonen ved Griegakademiet 

Griegakademiet har for tiden fire forskingsgrupper, med aktivitet på svært ulike nivå. 

Samtidig har vi de siste to år arbeidet intenst med å etablere en forskerskole i musikk, Grieg 

Research School in Interdisciplinary Music Studies. Denne forskerskolen er regionalt fundert 

og internasjonalt orientert, og dekker fagområdene musikkpedagogikk, musikkterapi, 

musikkvitenskap og utøvende/komposisjon. De to mest aktive forskingsgruppene ved 

instituttet har også vært de to mest aktive gruppene i prosessen med å utvikle forskerskolen. 

Forskerskolen er under oppbygging. Det faglige er svært lovende, med gode tilbakemeldinger 

fra kandidater og veiledere så langt, mens økonomien gjør framtiden til forskerskolen usikker. 

Griegakademiets behov 

Dersom det skal være mulig for Griegakademiet å videreføre arbeide med forskerskolen, vil 

tre forhold være avgjørende: 

- Forskerskolen må sikres en tilfredsstillende og stabil økonomi 

- Det etablerte regionale fagutvalget og forskerskolens styre må videreføres. 

Griegakademiet vil derfor ikke passe inn i de foreslåtte modeller der forskingsutvalg 

ved institutt og fakultet skal involveres i forskeropplæringsdrift 

- Et tettpakket faglig opplegg med 10 stp vitenskapsteori, 10 stp tverrfaglige 

musikkstudier og 10 stp spesialisering er utarbeidet for Grieg Research School. Det er 

vanskelig å se at det er rom for de foreslåtte 5 stp styrt fra fakultetets forskingsutvalg. 

Generell kommentar til forskerutdanning og til det utsendte notat 

Det er vanskelig å mene for mye om det utsendte notat, da økonomiske implikasjoner ikke er 

gjort veldig tydelig. Det er ikke nok å verbalt trygge instituttene på at en kan videreføre 

arbeide med forskerskoler, dersom en ikke vet om det vil være et økonomisk grunnlag for å 

gjøre dette.  

I dette grunnlaget bør ikke forskerskoler og forskergrupper settes opp mot hverandre, da dette 

er to supplerende heller enn to alternative tiltak for utvikling av forskingen ved fakultetet, 

etter vår vurdering. 

Det er ellers vanskelig å se at et forskingsutvalg vil ha nødvendig fokus og kontinuitet til å 

drive og bygge opp systematisk forskeropplæring over tid. 
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Uttalelse fra SKOK ang. revisjon av forskerutdanningen ved Det 
humanistiske fakultet 

 

Saken har blitt diskutert ved SKOK, og senteret stiller seg positiv til de foreslåtte tiltakene og 
presiseringene. 

Vi bekrefter også at senterets vitenskapelige stab fyller de oppgavene som forskergruppene 
er pålagt ved instituttene, gjennom alle våre faglige arrangementer (åpne og interne).  

Som kjent har vi lyst ut to stillinger innen kjønnsforsknings som vil være knyttet til senteret. 
Det er ventet ansettelse i disse to stillingene sommeren 2012, og vi mener at det da vil være 
naturlig at disse to – sammen med faglig leder – danner et forsknings- og 
forskerutdanningsutvalg. Vi ber derfor om at faglig leder ved senteret får fullmakt til å ta 
ansvar for disse oppgavene inntil stillingene er besatt. 

Til slutt vil vi kommentere oppgavene til det overordnede forsknings- og 

forskerutdanningsutvalget ved fakultetet. Slik vi ser det, virker oppgavene til dette utvalget 

udefinerte/uklare, og vi foreslår derfor at dette punktet presiseres for at denne organiseringen 

skal fungere optimalt.  

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Ellen Mortensen 

Professor, senterleder Signe Solberg 

 administrasjonssjef 

Referanse Dato 

2011/2905-SISO 13.05.2011 
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Uttalelse fra SVT ang. revisjon av forskerutdanningen ved Det 
humanistiske fakultet 

Saken ble behandlet i SVTs stabsmøte 9. mai 2011, og SVT stiller seg i hovedsak 
positiv til alle de foreslåtte tiltakene og presiseringene. 

 

Vi bekrefter også at senterets vitenskapelige stab fyller de oppgavene som 
forskergruppene er pålagt ved instituttene, gjennom våre faglige arrangementer og 
internseminarer, der vi nettopp har vært opptatt av å ivareta stipendiatene.  

 

Når herværende sak er endelig behandlet i fakultetsstyret 14.06.11, vil vi komme 
tilbake med forslag om hvordan vi kan organisere et forsknings- og 
forskerutdanningsutvalg ved SVT.  

Til slutt vil vi kommentere oppgavene til det overordnede forsknings- og 

forskerutdanningsutvalget ved fakultetet. Slik vi ser det, virker oppgavene til dette utvalget 

udefinerte/uklare, og vi foreslår derfor at dette punktet presiseres for at denne organiseringen 

skal fungere optimalt.  

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Matthias Kaiser 

Professor, senterleder Signe Solberg 

 administrasjonssjef 

Referanse Dato 

2011/2905-SISO 13.05.2011 
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STIP-HFs høringsuttalelse om fakultetets forslag om                                          

revisjon av forskerutdanningen ved HF, våren 2011  
 

Innledning 

STIP-HF ser det som positivt at fakultetet har utarbeidet et forslag til revisjon av 

forskerutdanningen ved HF, i forlengelse av UiBs handlingsplan for forskerutdanningen. 

Hensikten med denne handlingsplanen var å forbedre forskerutdanningen ved UiB og 

gjennom det ikke minst øke progresjonen, i form av raskere gjennomføringstid og mindre 

frafall. Dette er utfordringer som i høyeste grad også er aktuelle for HF. I lys av dette mener 

vi imidlertid at forslaget ikke i stor nok grad innreflekterer hvilke utfordringer fakultetet har 

per i dag når det gjelder forskerutdanningen. Blant utfordringene vi savner tiltak for, er blant 

annet forbedring av veiledningen ved fakultetet, ordninger for å raskt løse problemer som 

oppstår i doktorgradsarbeid og veilederforhold, muligheter for mesterklasse eller tilsvarende 

avhandlingsseminar med ekstern forsker, tiltak for nedkorting av tid mellom 

innleveringstidspunkt og disputas og tiltak for å redusere mengden refusjoner, for eksempel 

en ordning med ”bakleser”. Vi håper at fakultetet vil gripe fatt i disse og andre utfordringer.   

 

Nedenfor er synspunktene fra STIP-HF til det som er behandlet i forslaget, strukturert ut fra 

samme underoverskrifter. Vi har prøvd å dekke best mulig hovedtrekk i skriftlige og muntlige 

innspill vi har mottatt fra interne og eksterne doktorgradskandidater om forslaget.  

 

Ansvarsforhold og delegering  

STIP-HF støtter at fakultetet fortsatt skal ha det overordnede ansvaret for forskerutdanningen 

ved fakultetet (jf. UiBs ph.d.-reglement). Samtidig mener vi at dette ikke kan forenes med å 

delegere det faglige ansvaret til grunnenhetene i så stor grad som det foreslås i forslaget.  

 

Det aller viktigste er at fakultetet, gjennom fakultetets forskning- og forskerutdanningsutvalg, 

bør ta et aktivt ansvar for å kvalitetssikre forskerutdanningen slik den gjennomføres mer 

lokalt (institutt, forskergrupper, forskerskoler). Det bør også snarest komme på plass en 

kontaktperson for doktorgradskandidater på fakultetsnivå, som de kan ta kontakt med om det 

oppstår problemer som ikke kan løses lokalt (f.eks. i veiledningsforhold eller forskningsmiljø), 

eller om de ønsker å klage på noe ved forskerutdanningen. 

 

STIP-HF ser samtidig betydningen av å få instituttene til å ta mer ansvar for 

forskerutdanningen og følge bedre opp kandidatene som går på forskerutdanningen der, 

inkludert eksterne doktorgradskandidater. Jevnlige medarbeidersamtaler, tildeling av 

veileder(e) og gjennomføring av midtveisevaluering har alt sammen instituttet som en naturlig 

ramme. Vi støtter dessuten forslaget om at alle institutt skal ha forsknings- og 

forskerutdanningsutvalg med både en representant for doktorgradskandidatene og en for andre 

midlertidig vitenskapelig tilsatte. Dette er et stort demokratisk fremskritt.  

 

Vi er imidlertid mer usikre på om det er hensiktsmessig å delegere det faglige ansvaret for 

opplæringsdelen til instituttene som en generell ordning. (Se mer om dette nedenfor.) Vi er 

også bekymret for om en stor delegering av ansvaret for forskerutdanningen til instituttnivå 

vil kunne føre til at instituttene prioriterer sine egne stipendiater på bekostning av eksterne 

doktorgradskandidater. Dette er noe som fakultetet i så fall må ta et overordnet ansvar for at 

ikke skjer. 
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Veilederfunksjonen 

Veilederfunksjonen er omtalt i forslaget som ”den sentrale delen av den faglige opplæringen”. 

Vi er ikke uenige i at veilederfunksjonen er svært viktig, snarere tvert imot. Men nettopp 

derfor savner vi at forslaget har i seg elementer til hvordan veiledningen ved HF kan 

forbedres. Etter vår vurdering er kvaliteten på veiledningen ved HF i dag veldig varierende. 

Det står i forslaget at det er ”viktig å understreke veilederens personlige og helt sentrale 

ansvar”. Men hva når veileder ikke ønsker eller evner å ta dette ansvaret, og veiledningen 

dermed ikke blir god nok og tilstrekkelig tilpasset den enkelte doktorgradskandidats behov? 

Her er det viktig at både fakultetet og instituttene tar mye mer ansvar enn i dag slik at 

veiledningsproblemer, både for interne og eksterne doktorgradskandidater, følges opp så tidlig 

som mulig og faktisk blir løst. 

 

I forslaget står det også at fakultetet ”tilrår at en ordning med flere veiledere innføres så snart 

som mulig”. Vi mener at dette ikke bare må anbefales, men at alle doktorgradskandidater ved 

HF skal bli tilbudt minst to veiledere. Dagens situasjon er at det ikke er tradisjon for 

biveiledere ved HF, og i en situasjon med mangel på tradisjon trengs strengere krav for at en 

ordning overhodet skal kunne innføres. Biveilederordningen bør også være slik at kandidater 

som ønsker det, lett kan få biveiledere ved andre institutt og fakultet.  

 

Kravet om tilknytning til et godt fagmiljø  
STIP-HF er enig i at tilknytning til et godt fagmiljø er svært viktig, og at forskergruppene bør 

ta et større ansvar for å integrere doktorgradskandidater og bidra til forskerutdanningen enn 

det som er tilfelle for mange forskergrupper per i dag. Forslaget regner ”det å skape et 

inkluderende miljø der kandidatene kan få prøvd sine faglige ideer” som et minimumskrav til 

at man kan si at forskergruppene tar et ansvar for forskerutdanningen. Vi mener at dette er en 

oppgave som forskergruppene så avgjort bør ta, der det ikke alt gjøres.  

 

Koblet til dette mener vi at forskergruppene også bør bli påkrevd å ta mer ansvar for 

eventuelle eksterne doktorgradskandidatene knyttet til forskergruppen enn det ofte gjøres i 

dag, også for dem som ikke bor i Bergen. Forskergruppene bør altså følge opp og aktivt 

forsøke å integrere alle doktorgradskandidater knyttet til forskergruppen, og også de eksterne 

doktorgradskandidatene bør tenkes inn i planleggingen av forskergruppenes aktiviter. En måte 

man kan gjøre dette på, er ved å av og til arrangere litt lengre seminar, slik at en person som 

betaler reiseutgifter til Bergen, får mer fellesaktivitet igjen for reiseutgiftene. 

 

Samtidig ser vi det slik at en del av forskergruppene ved HF ikke er i stand til å dekke godt 

nok kandidatenes behov for faglig-sosiale miljø, særlig med tanke på å bli integrert i et miljø 

med andre doktorgradskandidater. Det er viktig at forskergruppene dekker 

(minimums)funksjonen ovenfor, og slik fungerer som det mest ”spissede” fagmiljøet til 

kandidatene. Men både størrelsen på forskergruppene, aktivitetsnivået (utover 

minimumskravet) og antallet doktorgradskandidaterer vil fortsatt variere mye, og for i hvert 

fall en del av kandidatene vil det derfor også være behov for inkludering i et større faglig-

sosialt miljø. Det er her forskerskoler (eller tilsvarende) kommer inn i bildet, som et viktig 

supplement til forskergruppene der disse ikke kan dekke kandidatenes behov i stor nok grad, 

både med tanke på faglig-sosiale miljø og opplæringsdelen (jf. nedenfor).  

 

Forslaget åpner for at instituttene skal kunne videreføre dagens forskerskoler eller andre 

forskerskoler, deriblant forskerskoler på tvers av institutt. Vi ser det som svært viktig at dette 

blir reelt mulig, både økonomisk og organisatorisk. Dette forutsetter ikke minst at 

totalsummen og fordelingsnøkkelen blir slik at instituttene faktisk får råd til å opprettholde 
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godt fungerende forskerskoler, og at man klarer å utvikle gode ordninger for hvordan 

forskerskoler på tvers av institutt skal organiseres. Så lenge vi ikke vet om disse 

forutsetningene vil være på plass, er vi bekymret for forslaget om at fakultetet skal la det være 

opp til instituttene om forskerskolene skal ”overleve” eller ikke. Som et minimum bør 

fakultetet bidra til å opprettholde forskerskolene i en overgangsfase, til finansieringen og 

organiseringen er avklart.  

 

Opplæringsdelen  

Organisering og ansvar 

STIP-HF er positive til at forskning- og forskerutdanningsutvalgene ved instituttene bør spille 

en mye mer aktiv rolle i forskerutdanningen enn dagens forskningsutvalg gjør. Vi tenker at 

det er naturlig at disse lokale utvalgene tar seg av å lage gode ordninger for 

forskerutdanningen (deriblant for internasjonalisering), følger opp at ordningene blir 

gjennomført, og at de godkjenner faglige kurs som skal arrangeres.  

 

Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal ta det overordnede ansvaret for selve 

organiseringen av forskerutdanningskurs, er det vanskeligere å si noe generelt for hele 

fakultetet. Det er godt mulig at instituttene er i stand til å ta ansvar for dette innen sitt institutts 

rammer i tilfeller der doktorgradskandidatene der har tilstrekkelig sammenfall i faglige 

interesser og det finnes godt fungerende forskergrupper, som kan bidra til opplæringen. Dette 

ser ut til å være tilfelle i hvert fall ved AHKR. Samtidig er vi mer usikre på om instituttene 

per i dag er i stand til å ta fullt ut ansvaret for doktorgradskandidatenes faglige opplæring i 

tilfeller der fagfeltet og relevante tverrfaglige felt går på tvers av den administrative 

instituttinndelingen, slik det i større grad er ved for eksempel LLE og IF. Her vil det med 

tanke på felles opplæring sannsynligvis fortsatt være mer hensiktsmessig å organisere denne 

basert på en inndeling i språkfag og estetiske fag (jf. skillet mellom Forskerskolen i 

språvitenskap og filologi og forskerskolen TBLR), mens de administrative instituttgrensene 

går på tvers av dette. Se ellers kommentar ovenfor om at forholdene må legges til rette slik at 

det blir reelt mulig å videreføre forskerskoler og eventuelt å utvikle nye.  

 

Både fakultetet og instituttene må også ta ansvar for at doktorgradskandidatene blir informert 

om aktuelle nasjonale og internasjonale kurs. Samtidig ser STIP-HF det som viktig at HF ikke 

bare satser på å sende doktorgradskandidater ut, men også deltar i både nasjonalt og til dels 

også internasjonalt samarbeid, særlig med tanke på å utvikle felleskurs innen fagspesifikke 

felt som det ikke er nok kandidater å organisere kurs for på én institusjon. Om vi ikke selv 

deltar i slikt samarbeid, og tar vår del av utgiftene for arrangering av kurs, kan vi ikke regne 

med at det blir utviklet mange nok kurs til sammen som både er relevante for kandidater hos 

oss og samtidig har høy nok kvalitet. Når det derimot gjelder stabile opplæringsbehov ved HF, 

knyttet til felt som mange kandidater hos oss trenger kurs i, kan det være mer hensiktsmessig 

at det tilbys faste kurs hos oss, uten at de må organiseres gjennom nasjonalt samarbeid. Det er 

da imidlertid viktig at kursene er åpne, slik at også andre interesserte kan delta.  

 

Innholdet i opplæringsdelen 

STIP-HF ser behovet for at fakultetet utvikler kurs i overførbare ferdigheter (jf. det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket), samtidig som vi er skeptisk til at disse studiepoengene tas fra 

vitenskapsteoretisk innlegg, i hvert fall så lenge det ikke er konkretisert hvordan dette vil 

endre opplegget. Generelt er det en mangel ved forslaget som helhet at så lite er konkretisert. 

Dette gjelder ikke minst innholdet i opplæringsdelen, som vanskelig kan vurderes på generelt 

plan. Om den likevel skal vurderes så generelt, er dette et område der synspunktene blant 

doktorgradskandidater, også innenfor STIP-HF, er spesielt delt. Noen ønsker for eksempel 
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kurs i overførbare ferdigheter, mens andre ikke ser behovet for slikt. Tilsvarende ser noen det 

som viktig å opprettholde dagens vitenskapsteoretiske innlegg, mens andre ser dette som en 

mindre nyttig del av forskerutdanningen.  

 

Fakultetsnivået 

STIP-HF støtter at styringsgruppen i forskerutdanning erstattes av et forsknings- og 

forskerutdanningsutvalg, satt sammen som foreslått. Det er positivt at også dette utvalget vil 

ha med representanter fra både doktorgradskandidater og andre midlertidig vitenskapelig 

tilsatte. Dersom flere av forskerskolene blir videreført i den nye modellen, tenker vi samtidig 

at det også kan være hensiktsmessig å ha med representanter for forskerskolelederne i dette 

utvalget, for å få inn flest mulig perspektiv. Se ellers tidligere kommentarer av betydning for 

dette utvalgets funksjon. 

 

Oppsummering 

Det viktigste for en god forskerutdanning er at alle doktorgradskandidater, både interne og 

eksterne, blir tilbudt: 

- god og relevant veiledning 

- et faglig-sosialt miljø som inkluderer seniorforskere (forskergrupper)    

- et faglig-sosialt miljø som inkluderer andre doktorgradskandidater (forskergrupper der 

de er store nok og/eller forskerskoler eller tilsvarende) 

- relevante kurs og annen opplæring (inkludert det som tilbys hos oss, ved andre fakultet 

og nasjonale og internasjonale kurs) 

 

Skal dette kunne skje, er det nødvendig å både opprettholde det beste fra dagens ordning, 

deriblant forskerskoler som fungerer godt, videreutvikle forskergruppene og få instituttene til 

å ta mer ansvar, samtidig som fakultetet som et minimum må ta et aktivt ansvar for den 

faglige kvalitetssikringen av forskerutdanningen ved HF.  
 



Notat om fakultetsledelsens forslag om “Revisjon av forskerutdanningen ved Det 
humanistiske fakultet” 
 
Victoria Rosén 
Leder, Forskerskolen i språkvitenskap og filologi 
 
Forslaget fra dekanatet om en omlegging av forskerutdanningen ved fakultetet 
innebærer store endringer fra dagens system.  Jeg har forståelse for at dekanatet 
ønsker å forbedre forskerutdanningen ved fakultetet, men jeg mener at forslaget er 
problematisk på flere måter. 
 
Hovedtrekkene i forslaget er at det overordnede ansvaret for opplæringsdelen skal 
legges på instituttnivå, at forskerskolene i sin nåværende form skal avvikles og at 
forskergruppene skal gis en viktig rolle i forskerutdanningen.  Det er meningen at det 
skal opprettes et forsknings- og forskerutdanningsutvalg ved hvert institutt, ledet av 
forskningskoordinator og satt sammen av lederne for instituttets forskergrupper samt 
representanter for gruppe B, og at dette utvalget skal ha et overordnet ansvar for 
organisering av opplæringsdelen.  Et åpenbart problem her er at forskergruppene ikke 
er enheter som ligger på instituttene.  Flere av forskergruppene inkluderer forskere fra 
mer enn ett institutt, og noen har sågar medlemmer fra forskjellige institusjoner.  Et 
annet problem er at det er svært mange forskergrupper på noen institutter; på UiBs 
oversikt over forskergrupper står det at LLE for tiden har 21 forskergrupper.  Et 
utvalg bestående av lederne for alle disse pluss forskningskoordinator og 
representanter for gruppe B virker som et uegnet forum for å organisere 
opplæringsdelen av forskerutdanningen. 
 
Forslaget fra dekanatet viser til UiBs handlingsplan for forskerutdanning, og siterer 
derfra bl.a.: 
 

Ph.d.-kandidatene skal knyttes til faglige fellesskap i forskningsgrupper, og alle bør gis tilbud om å 
delta i forskerskoler. 
 
Omfanget av faglige nettverk ph.d.-kandidatene kan knyttes til, avhenger av organisering av 
forskningsgruppene og forskerskolene. 
 

På tross av at handlingsplanen så klart vektlegger betydningen av både forskergrupper 
og forskerskoler, foreslår dekanatet at forskerskolene kan legges ned.  Jeg mener at 
både forskergrupper og forskerskoler er viktige for forskerutdanningen, men at de har 
ulike roller å spille.  Forskergruppene kan, slik dekanatet går inn for, være med på å 
danne et godt fagmiljø for ph.d.-kandidatene.  Forskerutdanningen vil faktisk kunne 
forbedres betraktelig hvis alle ph.d.-kandidatene får være “medforskere” i 
forskergrupper.  Men de fleste forskergrupper er små, og de kan ikke fylle alle 
kandidatenes behov når det gjelder fagmiljø.  Forskergruppeordningen er veletablert 
på noen fakulteter men ganske ny på vårt fakultet, og noen av de nyopprettede 
forskergruppene er allerede blitt lagt ned.  Dessuten har våre forskergrupper ingen 
ressurser til administrasjon og koordinering. 
 
Blivende forskere trenger også et videre fagmiljø, og det er bl.a. dette behovet 
forskerskolene er ment å dekke.  På s. 21 i handlingsplanen står dette: 
 



Det forskerskolene normalt tilbyr er et tillegg i form av møteplasser og utvidede faglige nettverk for 
PhD-studenter, veiledere og gjesteforelesere. 

 
Forskerskolen i språkvitenskap og filologi har eksistert siden 2004 og fungerer svært 
godt.  Forskerskolen gir kandidatene et større nettverk av kolleger og en mulighet til å 
utvikle seg som forskere i bredden.  Gjennom å delta på avhandlingsseminarer får de 
erfaring i å bedømme og uttale seg om arbeider utenfor sitt eget faglige spesialområde.  
Det er ønskelig at de forskere vi utdanner, skal ha bred kompetanse, ikke bare 
spisskompetanse i fagfeltet de spesialiserer seg på i forbindelse med 
avhandlingsarbeidet.  Kandidatene får også et bredt tilbud av forskerkurs, som ofte 
arrangeres i samarbeid med forskergruppene.  Kurstilbudet er hele tiden tilpasset de 
ph.d.-kandidatene som for tiden deltar i forskerskolen.  Siden 2006 har forskerskolen 
også inngått i Den nasjonale forskerskolen i språkvitenskap og filologi, et samarbeid 
mellom Universitetet i Agder, Norges Handelshøyskole, Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo.  Det er 
viktig med et slikt samarbeid for å kunne gi et bredt nok kurstilbud. 
 
Forskerskolen i språkvitenskap og filologi har ph.d.-kandidater fra to institutter, LLE 
og IF.  Det vil ikke være umulig å organisere det arbeidet som nå utføres av 
forskerskolen, gjennom et samarbeid mellom instituttene, men det vil være mye 
vanskeligere.  Ansvaret vil fragmenteres, og det vil lett oppstå konflikter. 
 
Hvis andre forskerskoler ikke fungerer etter hensikten, er det naturligvis viktig å finne 
andre løsninger.  Alle fakultetets ph.d.-kandidater bør ha et fullgodt tilbud om 
forskerutdanning.  Men Forskerskolen i språkvitenskap og filologi gir sine ph.d.-
kandidater et godt tilbud både faglig og sosialt.  Jeg mener derfor at i hvert fall denne 
forskerskolen bør fortsette som tidligere, og at ansvaret for den ikke må delegeres til 
instituttnivå. 
 
 



Høringsuttalelse til dekanatets forslag av februar 2011 
”Revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet”, 
fra Nasjonal forskerskole Tekst Bilde Lyd Rom (TBLR) – Fortolkning og teoriutveksling, 
avd. Bergen (TBLR/B) 
 
1. Innledning 
TBLR/B – forskerskolen for de estetiske fagene – ser på dekanatets dokument som et strukturelt 
og organisatorisk forslag hvis fremste styrke er den vekten det legger på veilederens og 
veiledningens sentrale rolle i forskerutdanningen og på at PhD-kandidatene skal være knyttet til 
gode og relevante fagmiljø. Dokumentet diskuterer likevel ikke i tilstrekkelig grad de faglige og 
innholdsmessige konsekvensene som forslaget vil få for forskerutdanningen. På bakgrunn av 
dette har vi følgende innvendinger mot dekanatets forslag, hvor a., b. og c. er mer generelle 
innvendinger, mens d. gjelder spesielt for de estetiske fagene: 
 
a. Dekanatets forslag synes å ta for lett på viktige punkter i UiBs Handlingsplan for 
forskerutdanning og de sentralt vedtatte retningslinjene for forskerutdanningsvirksomhet ved 
UiB. 
 
b. Dekanatets forslag og debatten det har åpnet synes å skape et feilaktig og uheldig bilde av et 
motsetningsforhold mellom forskergrupper og forskerskoler. Slik vi ser det, har et slikt 
motsetningsforhold ingen rot i virkeligheten. 
 
c. Vi mener at dekanatets ønske om å overføre ansvaret for forskerutdanningen til 
forskergruppene og forskningsutvalgene (FFU'ene) og å avvikle det ansvaret forskerskolene i dag 
utøver innenfor opplæringen på vegne av fakultetet, er lite gjennomtenkt og medfører en rekke 
problematiske aspekter. De faktiske konsekvensene bør i det minste utredes før en fatter en 
endelig avgjørelse.  
 
d. For de estetiske fagene medfører dekanatets forslag en overhengende fare for at 
forskerutdanningens innhold ikke vil ivaretas og sikres i tilstrekkelig grad. Samtidig vil en også 
gå glipp av den gevinsten som TBLR/Bs dypt forankrede tverrfaglige fokus og opparbeidede 
samarbeidsnettverk medfører for PhD-stipendiatene så vel som deres respektive fagmiljøer.  
 
Disse punktene vil i det følgende bli diskutert i detalj, før vi presenterer vår overordnede 
konklusjon og kommer med forslag til hvordan vi ser at forskerutdanningen ved HF kan styrkes.  
 
2. Utdypning av punkt a  
Etter TBLR/Bs oppfatning harmonerer dekanatets forslag dårlig med UiBs sentrale retningslinjer 
og arbeid for forskerskolene ved Universitetet. Dette fordi forslaget går på tvers av 
Handlingsplanens understrekning av at forskerutdanningen skal foregå i aktive forskningsmiljø 
så vel i forskergrupper som i forskerskoler, hvor sistnevnte også skal være ”utvidete faglige 
nettverk” i tillegg til forskergruppenes faglige fellesskap (Handlingsplanen, s. 5). Vi mener at 
UiBs Handlingsplan for forskerutdanning bør etterkommes uten at de nevnte punktene utvannes. 
 Forslaget toner dessuten ned UiB sentralt sin understrekning av behovet for utvidede 
faglige nettverk. Dekanatets forslag synes å favorisere kun det nettverk som stipendiatens og 
veileder(e)s felles ”medlemskap” i samme forskergruppe vil være i stand til å gi. En overbetoning 
av denne strukturen vil neppe være av det gode for en PhD-kandidat som skal utdannes til en 
selvstendig forsker som står på egne ben. Det noe rigide forslaget om at kandidater må inngå i 
veileders forskergruppe vil etter vår oppfatning dessuten kunne være avgrensende for 
forskerutdanningen. Veileders uomtvistelig sentrale rolle i arbeidet med kandidatens 
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avhandlingsprosjekt til tross, er det ikke gitt at det gunstigste opplæringsmessige fagmiljøet 
nødvendigvis er veilederens forskergruppe. Her må det være det enkelte PhD-prosjektets 
beskaffenhet som er avgjørende.  
  
3. Utdypning av punkt b 
Både i dekanatets forslag og debatten som har fulgt det, har vi registrert en uproduktiv motstilling 
av forskerskoler mot forskergrupper. Denne bør snarest bygges ned. Angående 
forskerskoletilknytningen, anser dekanatet det f.eks. som ”uheldig, unødvendig og potensielt 
fordyrende at det fagmiljøskapende ansvaret fordeles på to i prinsippet uavhengige enheter, 
forskerskoler og forskergrupper, og at ansvaret for organisering av kurs knyttet til 
opplæringsdelen kan komme til å skje utenfor og mer eller mindre uavhengig av fagmiljøet, dvs. 
forskergruppa kandidaten og veilederen tilhører” (Dekanatets forslag, s. 4).  
 Dekanatets forslag synes her feilaktig å fremstille forskergrupper og forskerskoler som 
om de var i opposisjon til hverandre, og forskerskolene som om de ikke var tilknyttet 
fagmiljøene. Dette er feil. For det første er forskergruppenes virke og forskerskolenes virke 
tilknyttet ulike deler av PhD-studentenes arbeid – arbeidet med selve avhandlingen hører naturlig 
hjemme hos førstnevnte, mens opplæringsdelen hører naturlig hjemme hos forskerskolene. Det er 
dermed ikke noe motsetningsforhold mellom de to, spesielt siden forskerskolens opplæringsstab 
for øvrig også er forskergruppemedlemmer, noen er også forskergruppeledere. 
 Det er dessuten misvisende at forskerskolenes kurs innenfor opplæringsdelen skulle skje 
”uavhengig av fagmiljøet”, all den tid de aktuelle fagmiljøene er representert i forskerskolens 
ledelse, samt gjennom medvirkende veiledere og inviterte gjesteforelesere. Stipendiater og 
veiledere har dessuten anledning til å komme med ønsker om kursemner – ønsker som 
etterkommes så langt det er mulig. Her gir ikke dekanatets forslag etter vår mening en 
tilstrekkelig dekkende virkelighetsbeskrivelse. 
 
4. Utdypning av punkt c 
Etter vår mening er ikke dekanatets ønske om å revidere forskerutdanningen med utgangspunkt i 
instituttenes organisatoriske strukturer – i praksis forskergruppene og et tenkt, nytt FFU – 
tilstrekkelig gjennomtenkt. Dette fordi trolig verken forskergruppene eller FFU’ene bestående av 
forskergruppelederne vil være i stand til å ha det samme kontinuerlig vedvarende og spesielt 
innrettede fokuset på PhD-kandidatenes behov som dagens forskerskoler har.  
 Skal forskergruppene kunne integrere mer enn sporadiske fragmenter av 
forskeropplæringsarbeidet i sitt virke, vil det kreve at de endrer fokus, noe som uunngåelig vil 
måtte gå på bekostning av deres eget primære forskningsrettede virke. Det er vanskelig å se for 
seg at dette i praksis ikke vil gå ut over enten forskergruppene selv (hvis de er villige til å tilpasse 
seg stipendiatenes behov) eller PhD-stipendiatene (hvis forskergruppene ikke i tilstrekkelig grad 
kan tilpasse seg deres behov). Uansett hva utfallet blir, vil det altså sannsynligvis være uheldig. I 
tillegg må det understrekes at forskergrupper er ustabile enheter, ofte knyttet til et engasjement på 
spesielle tematiske innsatsområder eller til spesielle forskningsprosjekter. HFs forskergrupper er 
da også mange, uenstartede, og i sin typiske drivkraft relativt spesialiserte. Antallet medlemmer 
varierer fra ytterst få og til ganske mange, og gruppene er ulike hva gjelder 
forskerutdanningsmessig erfaring. Noen grupper vil trolig også ha for ujevn aktivitet til formålet 
om forskerutdanning, noe som medfører at dekanatets modell i praksis med stor sannsynlighet vil 
skape ulike forskerutdanningsvilkår for de enkelte PhD-kandidatene, hvor de som er så heldig å 
være tilknyttet en velfungerende forskergruppe vil bli tatt godt vare på, mens de som tilhører de 
mindre velfungerende gruppene ikke vil få sine behov dekket.  
 Denne typen uheldig forskjellsbehandling er ikke tilfellet for forskerskolene, som har 
PhD-studentenes behov som sitt eksplisitte hovedfokus. Forskerskolenes ledelse og 
opplæringsstab er oppnevnt for perioder av Fakultetet og er stabile enheter kun innrettet mot 
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utdanningen av PhD-kandidatene. Skolene er underlagt budsjett- og økonomistyring, kontinuerlig 
protokoll- og rapporteringsplikt til Fakultetet samt UiB sentralt sin evaluering, og de er underlagt 
UiBs kvalitetskrav til forskerutdanningsvirksomhet, vedtatt 2003. Når det gjelder 
forskerutdanning, påligger det for øvrig oss bekjent ikke forskergruppene noen lignende krav. 
 Det er i dekanatets forslag dessuten uklart hvor et delegert ansvar for forskerutdanningen 
er tenkt lagt. Det sies at det skal tillegges et nyopprettet FFU ved instituttene, og det sies at det er 
forskergruppene som skal bære ansvaret. Dekanatet viser til en for oss ukjent spørreundersøkelse 
til grunnenhetene H2010 som bekreftet at forskergruppene ville være i stand til å ”ta ansvar for 
fellesaktiviteter som inkluderer kandidatene”, dvs. seminarer hvor ”alle kategorier faglig ansatte” 
kan ”legge fram forskningen sin” og ”få faglige tilbakemeldinger fra resten av miljøet” (s. 3). Vi 
føler oss ikke overbevist om at den nevnte typen seminarvirksomhet i regi av forskergruppene – 
nødvendig og riktig som den er for forskergruppenes arbeid – i tilstrekkelig grad vil kunne være 
spesielt innrettet mot PhD-kandidatenes forskerutdannelse. 

I sitt forslag synes det som om dekanatet selv er usikker og vakler i sin overbevisning om 
forskergruppenes egnethet til å bære forskerutdanningsmessig ansvar (”tilfeller der tiden likevel 
ikke synes moden ennå”; s. 3). I disse ”tilfellene” satser dekanatet på at fagmiljøer og 
instituttledelse skal ”samarbeide med sikte på å få oppfylt betingelsene” (s. 3). Etter vår mening 
er det uklart hvilke betingelser det her er snakk om og hvordan de skal oppfylles. På vegne av 
kandidatene og forskerutdanningen har vi derfor store betenkeligheter overfor dette forslaget. Det 
minste en bør kunne kreve før en endelig avgjørelse fattes er at disse spørsmålene utredes i detalj. 
 Slik vi ser det, vil det heller ikke tjene forskerutdanningen å legge et slikt ansvar til de 
planlagte FFU'ene, bestående av forskergruppelederne og representanter for kandidatene/gruppe 
B. Vi oppfatter dette forslaget som en for utvendig tenkt, organisatorisk endring som ikke 
overveier det faglige innholdet, og som ikke imøtekommer PhD-utdannelsens faglige behov: Et 
FFU med forskergruppeledere fra ulike fagdisipliner, og knyttet til ulike prosjektorienterte eller 
tematiske innsatsområder, vil neppe kunne tilby alle PhD-kandidatene faglig samlende, relevante 
og tilstrekkelig tverrfaglig orienterte opplæringsdelskurs, slik som forskerskolen for de estetiske 
og forskerskolen for de lingvistiske fagene allerede gjør pr i dag. Hensynene som et heterogent 
sammensatt FFU ved instituttene vil måtte ta, vil sprike i mange retninger, og vil ikke kunne 
imøtekomme de tverrfaglig beslektede fagenes og de estetiske PhD-kandidatenes behov.  
 Disse kandidatene er mange. For de estetiske fagenes vedkommende dreier det seg til 
enhver tid om over 60 PhD-kandidater ved HF og SV/Infomedia som har behov for en 
forskerutdanningsmessig fellesarena, hvor de kan lære til og av hverandre og måle kunnskap og 
krefter med hverandre under et estetisk tverrfaglig lederskap. De lokale og faglig heterogene 
FFU’ene ved instituttene, og de mange, faglig prosjektorienterte og tematisk spesialiserte 
forskergruppene i instituttmiljøene, vil etter vårt syn vanskelig kunne imøtekomme et så faglig 
omfattende og allment overgripende behov på en tilfredsstillende måte.  
 Vi ser også et betydelig dilemma i at dekanatet foreslår at ikke bare lokale kurs, men også 
at ansvaret for og organiseringen av nasjonale kurs skal legges til instituttenes FFU’er. De 
estetiske og lingvistiske forskerskolene i Bergen er avdelinger av nasjonale skoler med egne 
nasjonale ledelser og nasjonal kursvirksomhet, som vil bli videreført selv om avdelingene i 
Bergen avvikles i sin nåværende form. Her vil det kunne oppstå både organisatoriske og – i 
jakten på eksterne midler fra NFU-H og andre – bevilgningsmessige komplikasjoner, som gjør 
det sannsynlig at HF i Bergen kommer dårligere ut enn i dag. 
 Det å bygge opp et konstruktivt og engasjert forskerutdanningsmiljø er et møysommelig 
arbeid som krever hardt arbeid og tålmodighet. Man kan ikke skape slike velfungerende miljøer 
kun gjennom beslutninger. Det som derimot er fort gjort ved lite gjennomtenkte beslutninger, er å 
tilintetgjøre det velfungerende resultatet av det omfattende og møysommelige arbeidet som 
gjennom en årrekke er blitt utført blant vitenskapelig ansatte for å kunne tilby en PhD-utdannelse 
hvor hovedfokus er rettet mot PhD-kandidatenes opplærings- og avhandlingsbehov. 
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 Vi kan heller ikke se at tanken om å fordele Fakultetets forskerutdanningsmidler på 
instituttene, og derfra videre til lokale forskergrupper og enheter, vil være kostnadsbesparende. 
Snarere vil konsekvensen være en økning i antall mindre kurs og en økt indre konkurranse om 
midler til slike ved enkeltgrupperinger som i dag, gjennom felles forskerutdanningskurs og 
seminarer, allerede er faglig godt ivaretatt innenfor forskerskoleordningen. Vi kan heller ikke se 
noen forskerutdanningsmessig faglig kvalitativ gevinst i dette forslaget. Den oppsplittingen som 
dette forslaget vil innebære, vil også gjøre det økonomisk vanskelig å kunne videreføre 
forskerskolene i form av et samarbeid mellom institutter som reelt ønsker det. 

Vi støtter imidlertid dekanatets tanker om å endre sammensetningen av Fakultetets 
Styringsgruppe for forskerutdanning, men ikke på den måten dekanatet foreslår. Inkluderingen av 
og samarbeidet mellom både forskerskoler og forskergrupper i utøvelsen av Fakultetets ansvar 
for forskerutdanningen bør befestes og synliggjøres gjennom en utvidelse av Styringsgruppen for 
forskerutdanning hvor det i tillegg til de nåværende representanter for kandidatene, 
forskerskolene og SVT, også oppnevnes representanter for fagmiljøene ved de lokale instituttene. 
Dette vil styrke planlegging og medvirkning, gi bedre transparens og gjensidig informasjonsflyt, 
fremme gjensidig tillit mellom aktørene, og det vil lette samarbeidet om og fordelingen av 
utøvende ansvar og arbeidsoppgaver mellom forskerutdanningens aktører. 
 
5. Utdypning av punkt d 
For de estetiske fagenes tilfelle vil dekanatets forslag etter vår mening kunne medføre en fare for 
at forskerutdanningens konkret faglige innhold ikke ivaretas og sikres i tilstrekkelig grad. Dette 
siden de estetiske fagene i dag er spredt på tvers av instituttene: TBLR/B har stipendiater som 
befinner seg ved LLE, IF, Grieg og SV/Infomedia, og til en viss grad også FOF (filosofisk 
estetikk) og AHKR (kulturfagene). Vi har dessuten registrert en økning i antallet 
høyskoletilknyttede kandidater. Forskerskolenes tilbud er av avgjørende betydning for denne 
gruppen, som vil bli stående uten en vesentlig del av miljøtilknytningen til HF/UiB dersom 
forskerskolene avvikles i sin nåværende form.  
 For TBLR/Bs vedkommende har denne situasjonen medført en sterk vektlegging av 
tverrfaglighet og samarbeid på tvers av instituttgrensene. Etter dekanatets foreslåtte modell vil 
hensynet til våre PhD-studenter og deres respektive fagmiljøer svekkes i forhold til dagens 
situasjon, hvor forskerskolen har etablert en aktiv og velfungerende arena der kandidater og 
veiledere innenfor beslektede fag lærer av og til hverandre på tvers av disiplinære grenser. 
Viktigheten av dette kan ikke understrekes sterkt nok, da dette tverrfaglige estetikkmiljøet gjør 
det mulig å samarbeide om felles problemstillinger på tvers av grensene til de enkelte fag, 
forskergrupper og institutter. Kandidatene får dermed viktige tverrfaglige perspektiver på sin 
forskning, og de innlemmes i et vidt nettverk med lokale, nasjonale og internasjonale 
forgreininger. Dersom dekanatets forslag gjennomføres, vil den åpenbare gevinsten som dette 
medfører falle bort. På dette punktet mener vi at dekanatets forslag virker direkte begrensende i 
forhold til muligheten til PhD-kandidatene i estetiske fag for å få dekket sine 
forskerutdanningsbehov innenfor opplæringsdelen. 
 
6. Oppsummerende konklusjon 
Basert på de overnevnte utdypningene, er TBLR/Bs konklusjon at det, i stedet for å låse ansvaret 
for forskerutdanningen til instituttnivå, er fornuftig å skille mellom det systematiske og helhetlig 
detaljerte arbeidet med PhD-utdanningens spesifikke avhandlingsdel (knyttet til veileder, 
forskergrupper og det lokale fagmiljø), og dens tverrfaglige opplæringsdel (knyttet til 
forskeskolene under mandat fra Fakultetet). Etter vårt syn er det altså ikke gunstig å gi 
forskergruppene eller FFU'ene formelt ansvar for forskerutdanningen. Dette ansvaret bør fortsatt 
ligge på fakultetsnivå, og det vil derfor være et feilgrep å avvikle de veletablerte og godt 
fungerende forskerskolene. Fakultetet bør fortsatt sikre skolenes finansiering og de vilkår de 
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trenger for sitt videre virke, slik som i dag. I TBLR/B sitt tilfelle innebærer dette en videreføring 
av den estetisk-faglig utdypende og allment overgripende virksomheten innenfor opplæringsdelen 
i PhD-utdanningen (15 stp), og et kontinuerlig arbeid med en videre utvikling av denne 
virksomheten. Slik vi ser det er dette en forutsetning for etablering av gode faglige standarder i de 
estetiske fagene på tvers av de lokale fagmiljøene, noe som også vil komme de ulike fagmiljøene 
til gode gjennom tilgang til nye teoretiske og tverrfaglige innsikter.  
 Avvikling av TBLR/B og øvrige, velfungerende forskerskoler, som møysommelig og 
gjennom år har bygget opp tverrfaglige opplæringsstrukturer og fruktbare læringsmiljø vil etter 
vårt syn være uheldig for forskerutdanningen. Prosjekt- og forskergrupper bør brukes til deres 
formål i forskerutdanningen, forskerskoler til deres formål. Det finnes ingen gode, faglige 
grunner til at dette bør endres. Når det endelig gjelder de fagene ved HF som ikke har utviklet de 
faglig-utdypende og allment overgripende hensynene i opplæringsdelen gjennom en forskerskole-
sammenheng, slik man har fått det til i den estetiske og den lingvistiske forskerskolen, mener vi 
at det er en langt bedre løsning at HF arbeider med å utvikle spesielle særordninger for disse 
resterende fagene enn at en ødelegger de velfungerende forskerskoleordningene for HFs flertall 
av PhD-kandidater og veiledere. I TBLR/B er et bredt miljø for disse hensynene allerede etablert. 
Avvikles forskerskolen som fakultetets ansvar, vil dette miljøet forvitre. 
 
7. Forslag til konkrete forbedringer 
Helt til slutt vil vi peke på forbedringer som kan gjøres både i forhold til forskergrupper og 
forskerskoler for å få samspillet mellom dem til å bli bedre. Fakultetet kan overfor 
forskergruppene legge til rette for en bedre koordinering, og for at de kan få ytterligere styrket sitt 
forskerutdanningsmessige erfaringsgrunnlag og kompetanse. For forskerskolenes vedkommende 
er det nå på tide å styrke fagmiljøenes "eierforhold" til skolene ytterligere. Forskerskoleledelsene 
eller koordineringsgruppene er trolig store nok, men retningslinjene for fagmiljøenes 
representasjon i ledergruppene kan presiseres. Videre er forskerskolen TBLR/B i gang med et 
arbeid for å sikre at enda flere veiledere enn i dag deltar i skolens kurs og seminarer. Dette 
arbeidet kan Fakultetet legge bedre til rette for overfor veilederne. Selv om både 
kandidatdeltakelsen i koordineringsgruppen og evalueringene av våre kurs sikrer kandidatenes 
medbestemmelse i valget av kursenes emnefokus, hyppighet og omfang, kan Fakultetet videre 
styrke kanalene til den enkelte PhD-kandidat i disse spørsmålene. 
 Forskerskoleledelsesmodellen bør opprettholdes slik den er i dag, og både 
forskerskoleleder og koordineringsgruppe bør fortsatt oppnevnes av Fakultetet etter forslag, men 
Fakultetet kan være mer aktivt i å medvirke til utarbeidelsen av avgrensede tjenesteperioder, 
f.eks. på 4 år (noe som vil samsvare med periodene i de nasjonale forskerskolestyrene), og 
dermed bidra mer aktivt til veksling av vervene mellom de involverte fagmiljøene/instituttene. 
Når det gjelder PhD-kandidatenes funksjonsperioder i koordineringsgruppene, kan Fakultetet 
også bidra mer aktivt til å etablere avgrenset tjenestetid for kandidatene. Forslagene til PhD-
kandidater til koordineringsgruppene bør komme til Fakultetet fra de instituttene/valgkretsene de 
hører til ved, slik at instituttrepresentasjonen i forskerskoleledelsene sikres ytterligere. 
 Endelig bør Fakultetet videreføre og sikre de relativt begrensede budsjettene de setter av 
for at forskerskolene skal kunne ha et forsvarlig kurstilbud. Dette gjelder for TBLR sin del den pr 
i dag betraktelig reduserte årsmedlemsavgiften til skolens nasjonale nivå (som sikrer det store 
årlige nasjonale kurset for 40-50 deltakere over 3 dager) i og med at den nasjonale TBLR-skolen 
nå har hele fem medlemsuniversiteter som bidrar til den nasjonale felleskassen (UiB; NTNU, 
UiT, UiA og UiS). Dette nasjonale medlemskapet sikrer PhD-kandidatene muligheten til 
deltakelse i en rekke forskerutdanningskurs og seminarer både i innland og utland, ut over 
TBLR/Bergen sine egne arrangementer. På den andre siden gjelder det avsetningen til de jevnt 
over 2 kursene og seminarene som arrangeres over 2 dager lokalt i Bergen hvert semester; disse 
er billige forskerutdanningsarrangementer og representerer uansett ingen stor utgiftspost.  
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Det humanistiske fakultet mottok vårsemesteret 2010 et notat fra stipendiatutvalget ved HF 

(STIP-HF) der de viste til at det var behov for gjennomgang av dagens retningslinjer for å 

sikre at stipendiaters arbeidsperiode/pliktarbeid ikke går utover gjennomføringen av 

forskerutdanningen på normert tid.  

 

STIP-HF viser i sitt notat til at det finnes store variasjoner for hvordan utregningen av 

arbeidstimer praktiseres ved de ulike instituttene, og mener at forberedelsesfaktoren for 

undervisning generelt er for lav (stipendiatene har faktor 5 for forelesninger). STIP-HF er 

videre av den oppfatning at det er uklart hvilke typer arbeid som regnes som pliktarbeid, og 

skriver at det ikke er faktorer for seminarundervisning, sensur og veiledning. Sistnevnte 

medfører imidlertid ikke riktighet, det skal også for disse undervisningsformene anvendes 

felles faktorer ved fakultetet. Notatet gir også uttykk for at rutinene for inngåelse av avtale om 

arbeidsperiode må bli bedre, og avslutter med et ønske om at fakultetet nedsetter et utvalg 

som kan gå gjennom dagens rutiner, foreta en høringsrunde og definere nye og mer 

konkrete rutiner og retningslinjer for organisering av stipendiaters arbeidsperiode. 

 

Fakultetet startet saksbehandlingen i desember 2010 ved å sende brev til instituttene og 

sentrene der vi ba om tilbakemeldinger på hvilken rutine de hadde for avtale om 

arbeidsperiode, og rutiner for beregning av arbeidstiden/administrasjonsdelen. Det var også 

åpnet opp for andre kommentarer instituttene hadde på dette området. 
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Alle enhetene oppgav i sine tilbakemeldinger at det er instituttene/sentrene som tar initiativet 

til at avtale om arbeidsperiode blir inngått, og at det skjer i forbindelse med oppstart, eller 

senest i løpet av det første semesteret. 

Avtalene er svært detaljerte når det gjelder undervisningsdelen, men det er ulik praksis på 

hvor detaljert avtale om arbeidsoppgaver for administrasjonsdelen er. Det virker også som 

det er problematisk å få en god nok oversikt over arbeidsplikten til stipendiater ved sentrene 

som utfører arbeid ved instituttene. 

Enhetene oppgir at de følger de timeregnskapsfaktorene som fakultetet har lagt til grunn, 

mens det for arbeidsoppgaver der det ikke er satt faktorer utøves skjønn. 

 

Fakultetet har inntrykk av at instituttene nå har bedre kontroll med avtaleinngåelsen om 

arbeidsperiode enn de hadde tidligere, og at de har innskjerpet rutinen med at avtalene 

sendes personalseksjonen ved fakultetet for oppbevaring i personalmappen.  

Som et tiltak for å øke gjennomføringen på normert tid og hindre frafall vil vi foreslå at de 

undervisningsrelaterte arbeidsoppgavene i arbeidsperioden som hovedregel settes til inntil 

60 % av arbeidstiden. Arbeidsperiode i ett år utgjør 1695 timer, og undervisningsdelen vil 

således utgjøre inntil 1014 timer, mens den resterende tiden settes av til administrativt og 

faglig arbeid. Dersom det er ønske om å avvike fra hovedregelen, skal saken sendes 

fakultetet. Det er imidlertid viktig at instituttet tar hensyn til at stipendiaten må få en så allsidig 

praksis som mulig, og at arbeidsbelastningen blir tilnærmet lik for stipendiatene. Forslag til 

endrede retningslinjer følger som vedlegg til saken. 

 

 

Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret godkjenner forslag til endringer i ”Rutiner for organisering av stipendiaters 
arbeidsperiode”. 

 
 
 
 
 

 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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Godkjent i fakultetsstyret 29.01.08 

 

Rutiner for organisering av stipendiaters arbeidsperiode 
 

1. I utlysningsteksten for stipendatstillinger skal det gå det frem at: ”Samlet 

tilsettingsperiode i stipendstilling er 3 eller 4 år, avhengig av grunnenhetens behov 

for undervisning eller utførelse av andre oppgaver innen fagområdet.  

Utdanningsdelen av stillingen utgjør 3 år, mens arbeidsperioden utgjør 1 år. 

Institutt og stipendiat kan avtale å legge arbeidet til visse semestre innenfor den 

samlede tilsettingsperioden. Avtale om eventuelt arbeidsperiode må gjøres med 

primær grunnenhet (instituttet eller senter) ved tilsetting”. 

 

2. Arbeidsområdet bør defineres bredt. Arbeidet kan f.eks. inkludere undervisning, 

veiledning, eksamen og sensur, konferanseplanlegging, ansvar for tidsskrifter, 

språkvask, arbeid knyttet til eksternt finansiert forskning med mer. Ved 

utarbeiding av arbeidsplan skal det også tas hensyn til at pliktarbeidet kan gi 

verdifulle erfaringer for senere yrkesutøvelse. 

 

3. Når tilsettingssaken er behandlet i fakultetsstyret sender Personal og 

økonomiseksjonen ut tilbud om stipendiatstilling til de(n) som er ansatt. I brevet 

skal det stå at eventuelt arbeidsperiode er avhengig av primær grunnenhets behov 

og at dette skal avtales med grunnenheten før det inngås arbeidsavtale. 

 

4. Grunnenheten kontakter stipendiaten og avtaler rammer for eventuell 

arbeidsperiode. Skriftlig bekreftelse på arbeidsperiode sendes til Det humanistiske 

fakultetet v. Personal og økonomiseksjonen før arbeidsavtale sendes ut. 

 

5. Der stipendiaten er knyttet til mer enn én grunnenhet og/eller fagmiljø, defineres 

omfang, organisering, plassering og finansiering av arbeidsperioden etter avtale 

mellom primær grunnenhet, stipendiat og øvrige involverte grunnenheter og 

fagmiljø. 

 

6. Personal og økonomiseksjonen sender ut arbeidsavtale til stipendiaten på bakgrunn 

av avtalt arbeidsperiode. 

 

7. Senest når stipendiaten er tiltrådt utarbeides det detaljert plan for organisering av 

arbeidet etter vedlagt mal. Planen utarbeides av grunnenheten(e). Planen sendes 

Personal og økonomiseksjonen ved fakultetet for oppbevaring i personalmappen. 

 

8. En arbeidsperiode på ett år regnes på følgende måte: Ett år utgjør 1695 

arbeidstimer, hvorav 1270 at til undervisning og 425 timer til administrasjon og 

faglig arbeid. Med unntak av forelesninger der stipendiatene får en ekstratime til 

forberedelse (5 timer) regnes ordinære faktorer.  

 

9. Arbeidsperioden dekkes primært av instituttets timelærer og vikarmidler, eventuelt 

midler knyttet til forskningssatsninger. Arbeidsperioden for stipendiater knyttet til 

CMS dekkes av CMS også der arbeidet utføres fullt ut ved primær grunnenhet. I 

helt spesielle tilfeller kan det søkes fakultetet om noe dekning av lønnsmidler 

knyttet til arbeidsperioden. 
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10. Forlengelse av stipendiatperioden utover 3 eller 4 år skjer i hht: 

 

a. Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, 

vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 2-3 

http://lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060131-0102.html 

 

b.  Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse 2006-2009 Tiltak 2.9 

vedtatt av Universitetsstyret 

http://www.uib.no/persok/likestilling/handlingsplan_uib.pdf 

 

FOR 2006-01-31 nr 102: Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger 
som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og 
spesialistkandidat § 2-3. 

 (1) Med unntak for vitenskapelige assistenter skal permisjoner de ansatte har krav på etter lov 

eller tariffavtale, ikke medregnes ved beregning av ansettelsesperioden. Det samme gjelder 

for sentrale lederverv i nasjonale organisasjoner for disse stillingene.  

(2) Det gis forlengelse for redusert arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens § 10-2 fjerde 

ledd på grunn av omsorg for barn og nær familie.  

(3) Det kan gis permisjon for å gå inn i kortvarig vikariat i undervisnings- og forskerstilling, 

utenlandsstipend og liknende når dette kan skje uten å redusere framdriften med mer enn et 

halvt år i postdoktorprosjekt, doktorgradsutdanning eller kunstnerisk utviklingsarbeid eller 

spesialistutdanning. I slike tilfeller kan ansettelsesperioden forlenges tilsvarende.  

(4) Avgjørelse om forlengelse av ansettelsesperioden fattes av ansettelsesorganet.  

(5) Fravær som skal gi grunnlag for forlengelse, må utgjøre minst to sammenhengende uker.  

(6) For stipendiat kan ansettelsesorganet i særskilte tilfeller gi forlengelse av 

ansettelsesperioden for forhold som har vært til hinder for progresjonen i forskerutdanningen. 

Slike forhold kan være særlige omsorgsbelastninger og uforutsette hindringer av 

arbeidsmessig art som ikke kan lastes stipendiaten. Når slike forhold medfører forsinkelse, 

kan det gis forlengelse av ansettelsesperioden, forutsatt at stipendiaten vil kunne fullføre 

forskerutdanningen innen forlengelsestidas utløp.  

(7) Ved sykefravær under to uker for postdoktor og stipendiat med pliktarbeid bør fraværet 

fordeles forholdsmessig mellom forskningsarbeid og pliktarbeid.  

(8) For stipendiat med pliktarbeid kan flere kortvarige, gyldige fravær under to uker gi 

grunnlag for ensidig reduksjon i pliktarbeidsdelen, når dette anses nødvendig for at 

stipendiaten skal kunne fullføre forskerutdanningen innenfor ansettelsesperioden.  

 
Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse ved Uib 2006 – 2009. Tiltak 2.9 

Stipendiater innrømmes reelle rettigheter med hensyn til tapt tid grunnet sykdom og 

omsorgsbyrde 

 

a. Funksjonell karenstid, tilsvarende arbeidsgiverperioden ved sykdom, fjernes slik at fravær 

kan legges sammen til forlengelse av tid mot slutten av tilsettingsperioden. 

http://lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060131-0102.html
http://www.uib.no/persok/likestilling/handlingsplan_uib.pdf
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b. Velferdspermisjon i forbindelse med fødsel (partnerpermisjon) gir i likhet med 

svangerskapspermisjon og ammepermisjon grunnlag for forlengelse av tid mot slutten av 

tilsettingsperioden. 

 

c. Ved mange kortvarige gyldige fravær under to uker kan fakultetene vurdere ensidig 

reduksjon i pliktarbeidsdelen når dette anses nødvendig for at stipendiaten skal kunne fullføre 

forskerutdanningen innenfor tilsettingsperioden. 

 

d. Ved redusert arbeidstid grunnet svangerskapspermisjon, delvis sykemelding, aktiv 

sykemelding, eller tilsvarende, pliktes prosjektansvarlig eller veileder, i samarbeid 

med stipendiat, å legge til rette for kontinuitet i forskningsprosjektet. Dette skal innarbeides i 

veilederkontrakten. 
 
 
 
Arbeidsplan  
 

Tidsrom: ……. 

Stipendat ………………     
 
Stipendperiode …….     

      

Semester  Emne /oppgave 
Undervisnings-
timer/arbeidstimer  Evt faktor Arbeidstimer  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Hele 
perioden          

Hele 
perioden          

           

  Totalt  0  

      

 



 

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

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

Det humanistiske fakultet 

Telefon 55589380 

Telefaks 55589383 

post@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Harald Hårfagresgt. 1 

Bergen 

Saksbehandler 

Mette Dalhaug 

55583108 
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Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Griegakademiet - Institutt for musikk 

Institutt for fremmedspråk 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

 

  

  

 

 

 

Stipendiaters arbeidsperiode/pliktarbeid 

 

 

Fakultetet mottok i vårsemesteret 2010 et notat fra STIP-HF om stipendiatenes 

arbeidsperiode/pliktarbeid, der de gav utrykk for at det er behov for en gjennomgang av 

dagens retningslinjer på dette området. Det vises til ”Rutiner for organisering av stipendiaters 

arbeidsperiode” godkjent i fakultetsstyret 29.01.2008.  

( Pkt. 9 er endret slik at det nå er fakultetet som dekker utgiftene for arbeidsperioden ). 

 

STIP-HF grunngir noe av kritikken med at de erfarer at avtaleinngåelsen av arbeidsperioden 

håndteres ulikt ved de enkelte instituttene, og at det er eksempler på at stipendiater selv må 

ta initiativet til å avtale arbeid. De mener også at det er store variasjoner for hvordan 

beregningen av undervisningen og administrasjonsdelen gjøres ved instituttene. 

 

Fakultetet vil i første omgang kartlegge rutinene ved instituttene, og har utarbeidet noen 

spørsmål vi ønsker tilbakemelding på. 

 

 

Rutine for avtale om arbeidsperiode 

 

Hvem tar initiativet til at det blir inngått avtale om arbeidsperiode? 

Når skjer dette? 

Hvor detaljert er avtalen? 

 

Andre kommentarer. 

 

Referanse Dato 

2010/13248-MED 06.12.2010 
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Rutine for beregning av arbeidstiden/administrasjonsdelen 

Det legges til grunn at faktorer gitt av fakultetet benyttes. 

 

Hvilke oppgaver tildeles stipendiatene, både innefor undervisning og administrasjon? 

 

Hvordan fastsettes tidsbruken for de arbeidsoppgavene der det ikke er fastsatt felles faktor, 

for eksempel ved arbeid med tidskrift, konferanseplanlegging og lignende? 

 

Andre kommentarer til beregningen av arbeidstiden. 

 

 

Fakultetet ber om at instituttene diskuterer saken og sender en tilbakemelding til oss innen 

28.01.2011. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Trine Moe 

fakultetsdirektør Mette Dalhaug 

 rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for framandspråk 
 

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjend elektronisk i ePhorte 

Institutt for framandspråk 
Telefon  

Telefaks 55584260 
 

Postadresse 

Postboks 7805 

5020 Bergen  

 

Besøksadresse 
HF-bygget, Sydnesplassen 

7 
Bergen 
 

Sakshandsamar 
Arve Kjell Uthaug 

55582281 
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Det humanistiske fakultet 

 

 

   

  

 

 

 

Arbeidsperiode og pliktarbeid for stipendiatar - svar frå Institutt for 
framandspråk 

 

Vi viser til brevet frå fakultetet 6.12 med spørsmål om arbeidsperiode og pliktarbeid for 

stipendiatar. Nedanfor følgjer svar på dei ulike enkeltspørsmåla. Svara nedanfor baserer seg 

på den praksisen vi har følgd for dei stipendiatane som har starta opp på faga våre etter at IF 

vart etablert sommaren 2007.  

 

Rutinar for avtale om arbeidsperiode 

1) Kven tek initiativet til at det vert gjort avtale om arbeidsperiode? 

Svar: Instituttet. 

 

2) Når skjer dette? 

Svar: Instituttet tek dette initiativet før stipendiaten startar opp, slik at vi kan ha på plass ein 

ferdig arbeidsplan når stipendiaten tek til i stillinga. 

 

3) Kor detaljert er avtalen 

Svar: Den viktigaste arbeidsoppgåva er i dei fleste tilfella undervisninga. I arbeidsplanane 

som er sette opp i samråd mellom instituttet og stipendiaten, er undervisninga spesifisert til 

semester, emne, undervisningstype, førebuingsfaktor og timetal.  

Andre typar arbeidsoppgåver, som t.d. eksamens- og tidsskriftarbeid, er ikkje alltid 

spesifisert til semester. I så fall er det oppgitt eit timetal for desse oppgåvene for heile 

perioden, utan at det er spesifisert til semester. 

 

4) Andre kommentarar. 

Vi sender gjerne over døme på slike arbeidsplanar mellom stipendiat og institutt, dersom 

fakultetet ønskjer det.  

Elles vil vi minna om at vi i denne perioden har hatt nokre tilfelle der instituttet av 

økonomiske grunnar ikkje har kunna gje plitkarbeid sjølv om stipendiaten har vore 

Referanse Dato 
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interessert. I nokre andre tilfelle har vi tilbydd eit fjerdeår, men stipendiaten har valt å takka 

nei og heller konsentrera alle kreftene om avhandlingsarbeidet. 

 

Rutine for utrekning av arbeidstida/administrasjonsdelen 

1) Kva for oppgåver får stipendiatane tildelt, både innanfor undervisning og administrasjon? 

Svar: Stipendiatane blir gitt ulike typar undervisningsoppgåver som forelesingar, retting av 

oppgåver, gruppeundervisning. Andre oppgåver er eksamensarbeid og arbeid med tidsskrift. 

Medansvar for tilskiping av konferansar har òg førekome. Ein stor del av 

administrasjonsdelen i pliktåret blir sett av som ein buffer til fagleg oppdatering, ymse 

småoppgåver o.a. 

 Normalen ved IF er altså at undervisning er hovudoppgåva i pliktåret. I eitt tilfelle 

er mesteparten av pliktåret sett av til tidsskriftarbeid, men dette er eit unntak.  

 

2) Korleis vert tidsbruken fastsett for dei arbeidsoppgåvene der det ikkje er sett fast felles 

faktorar, t.d. arbeid med tidsskrift, konferanseplanlegging og liknande? 

Svar: Her må vi nødvendigvis leggja til grunn eit skjøn. I praksis er det først og fremst 

tidsskriftarbeidet som er vanskeleg å timefesta. Dei fleste andre oppgåvene er enklare å 

handtera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiv Egil Breivik 

instituttleiar Arve Kjell Uthaug 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
 

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

Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudier 

Telefon 55 58 23 82 

Telefaks 55 58 96 51 

fof@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Sydnesplass 12-13 

Bergen 

Saksbehandler 

Steinar Thunestvedt 

55582384 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Stipendiaters arbeidsperiode/pliktarbeid - svar fra FoF 

 

Vi viser til fakultetets brev 6. desember der det anmodes om en tilbakemelding vedrørende 

rutinene for pliktarbeidsavtalene ved instituttet. 

 

Rutine for avtale om arbeidsperiode 

 

 Hvem tar initiativet til at det blir inngått avtale om arbeidsperiode? 

 

Hos oss er det instituttet v/ adm. sjef som tar dette initiativet.  

 

 Når skjer dette? 

 

Dette skjer vanligvis tidlig i stipendperioden, målsetningen er at avtalen i sin første 

versjon skal være på plass innen første semester av stipendperioden. 

  

 Hvor detaljert er avtalen? 

 

Vi følger en noe bearbeidet variant av det skjemaet som i sin tid kom fra fakultetet. I 

avtalene framkommer det hvilke kurs de skal ta og når, og hvordan undervisning, 

veiledning og sensur kompenseres. 

 

            Når det gjelder den administrative komponenten i pliktarbeidsavtalen, er denne lite  

            spesifisert. 

 

 Andre kommentarer 

 

Mange av stipendiatene ved FoF har allerede undervisningserfaring fra ex. phil når 

de ansettes – og fortsetter med denne typen arbeidsoppgaver i sitt pliktarbeid. I noen 

grad har de også undervist ved førstesemesteremnene ”Tekst og kultur” og 

Referanse Dato 
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”Akademisk skriving”. I begrenset grad har noen av stipendiatene vært brukt også 

ved fagstudiene i filosofi og idéhistorie 

 

 

Rutine for beregning av arbeidstiden/administrasjonsdelen   

 

Hvilke oppgaver tildeles stipendiatene, både innenfor undervisning og administrasjon? 

 

Som sagt: Det aller meste av undervisningsdelen går med til ex. phil. og i noen grad øvrige 

førstesemesteremner. Dette dreier seg om undervisning, veiledning og eksamensarbeid. Når 

det gjelder administrative oppgaver er vi nok et stykke unna fra å kunne fullt utnytte de 

tilmålte timene til dette. Typiske oppgaver er: Konferanseplanlegging, ymse 

forskningsadministrative oppgaver (en av våre stipendiater er p.t. leder av en av 

forskningsgruppene), komitéverv og arbeid med nettsider. 

 

Noe tid må rimeligvis settes av til en restkategori av diverse småting av administrativ karakter 

som alltid vil være en del av det å være stipendiat. 

 

Hvordan fastsettes tidsbruken for de arbeidsoppgavene der det ikke er fastsatt felles faktor, 

fore eksempel ved arbeid med tidsskrift, konferanseplanlegging og lignende? 

 

Når det gjelder administrative oppgaver fastsettes tidsbruken etter skjønn, basert på faktisk 

tidsbruk.  

 

 

 

 

 

Vigdis Songe-Møller 

instituttleder Steinar Thunestvedt 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
 

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

Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

Telefon  

Telefaks  

skok@hffa.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Allegt. 34 

Bergen 

Saksbehandler 

Signe Solberg 

55582847 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

Stipendiaters arbeidsperiode: Felles uttalelse fra SKOK og SVT 

Ved SKOK og SVT er situasjonen slik at vi ikke har hatt ordinær undervisningsvirksomhet på 

linje med instituttene, og dermed begrenset adgang til å finansiere en arbeidsperiode for våre 

egne stipendiater. 

 

Imidlertid har vi så langt det har vært mulig forsøkt å organisere arbeidsperiode ved deres 

respektive ”hjemmeinstitutter”. I alle disse tilfellene er det sentrene som har tatt initiativet til å 

få en arbeidsperiode på plass, og da umiddelbart etter at ansettelse er foretatt (jf. første og 

andre spørsmål i høringsbrevet). Her er erfaringene noe blandede, i og med at vi i enkelte 

tilfeller har opplevd at stipendiater med tilhørighet på et tverrfaglig senter betraktes som 

”eksterne”, selv ved det instituttet de har avlagt sin mastergrad. Vi har vært bekymret for om 

dette ville medføre at stipendiatstillinger ved våre sentre ville bli oppfattet som mindre 

attraktive for søkerne. 

 

En annen viktig erfaring har vært at saksbehandlingen omkring innholdet i arbeidsperioden, 

fordeling av timer etc. bør ligge i det fagmiljøet der arbeidet skal utføres. I et par tilfeller der vi 

selv har tatt mye av det administrative arbeidet knyttet til gjennomføringen av 

arbeidsperioden, har vi erfart at dette er uhensiktsmessig.  

 

Med tanke på detaljeringsnivå i avtalen er det vår erfaring at det er svært vanskelig å få en 

fullstendig oversikt over hele arbeidsperioden. I de tilfellene der vi har hatt ansvar for å holde 

oversikt over utført arbeid, har vi inngått en rammeavtale, men detaljene har falt på plass 

underveis. I de tilfellene der bokføring av timer etc. har vært gjort på det enkelte institutt, har 

vi ikke oversikt over denne prosessen. 

 

Våre stipendiater har i all hovedsak blitt tildelt undervisningsoppgaver, til dels tunge 

oppgaver på lavere grad, og derfor har standard normering av dette arbeidet ligget til grunn. 

Likevel har det blitt rapprotert om at instituttene har ulike praksis her, samt påstander om ulik 

praksis internt på enkelte institutt. Det viktigste nå bør være å fastslå gjeldende praksis, slik 

at dette ikke er et aktuelt tema.  

 

Roger Strand og Ellen Mortensen 

Senterledere, SKOK og SVT Signe Solberg 

 administrasjonssjef 

Referanse Dato 

2010/13248-SISO 28.01.2011 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
 

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

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitenskap 

Telefon  

Telefaks  

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Øysteinsgate 3 

Bergen 

Saksbehandler 

Britt Kristin Holsen 

55582315 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Stipendiaters arbeidsperiode/pliktarbeid ved AHKR 

 

 

Det vises til forespørsel fra fakultetet med konkrete spørsmål om rutiner ved AHKR. 

 

1. Instituttet tar initiativ til inngåelse av avtale om eventuelt pliktarbeid. 

 

2. Dette skjer før eller ved oppstart av stipendperioden. 

 

3. Avtalen er svært detaljert med angivelse for hvert semester av arbeidsoppgave, omfang 

og eventuell faktor. Avtalen skal signeres av stipendiaten, fagkoordinator og instituttleder. 

Avtalen justeres ved behov. 

 

4. Fakultetets vedtatte faktorer benyttes. 

 

5. Stipendiatene tildeles oppgaver innenfor deres individuelle kompetanseområder. 

 

6. Tidsbruken for oppgaver uten fast faktor fastsettes ut fra tidligere erfaring og justeres etter 

realforbruk.  

 

 

 

 

 

Christhard Hoffmann 

instituttleder Britt Kristin Holsen 

 administrasjonssjef 

 

 

 

Referanse Dato 

2010/13248-BRH 08.02.2011 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier  
 

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

Institutt for lingvistiske, litterære og 

estetiske studier 

Telefon 55582400 

Telefaks 55589660 

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

HF-bygget, Sydnesplassen 

7 

Bergen 

Saksbehandler 

Solveig Steinnes 

55582295 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Stipendiatenes arbeidsperiode - svar fra LLE 

 
Hvem tar initiativet til at det blir inngått avtale om arbeidsperiode?  
Det er instituttet som tar initiativ i samarbeid med fagmiljøene 
 
Når skjer dette?  
Dette skjer i forkant av oppstart, ev rett etterpå. 
I noen tilfeller har vi ikke avtalt pliktarbeid, men det har et stykke ut i løpet likevel vært 
ønskelig.  
 
Hvor detaljert er avtalen?  
Vi har brukt skjema og satser fra fakultetet. Vi forsøker å være så detajert som mulig.  
 
En stipendiat har arbeid for forskerskolen TBLR. Her noterte stipendiaten timer det første 
halve året, for at vi skulle klare å vurdere arbeidsoppgaver og omfang.  
 

Andre kommentarer. 

Når stipendiatene har vært knyttet til senter og pliktarbeidet på institutt, har vi i noen tilfeller 

hatt vansker med å få avtalen i havn. Dette gjelder de eldste avtalene.  

 

Vi har ikke alltid klart å formulere hva som skal ligge i de siste 12,5 prosent med faglig/adm 

arbeid. Her har vi gjort tilpassinger etter hvert.  

 

Fagkoordinator har i praksis laget avtalene med stipendiatene, og følger opp ev endringer.  

 

 

(Sett inn ledernavn) 

(Sett inn tittel) Solveig Steinnes 

 administrasjonssjef 

 

 

 

Referanse Dato 

2010/13248-SOS 12.02.2011 

 



 1 

Forslag til behandling i fakultetsstyret 07.06.2011 

 

 

 

 

Rutiner for organisering av stipendiaters arbeidsperiode 
 

1. Samlet tilsettingsperiode i stipendiatstillinger finansiert over universitetets 

grunnbevilgning er som hovedregel fire år. Utdanningsdelen av stillingen utgjør 3 

år, mens arbeidsperioden utgjør 1 år. 

 

2. Så snart tilbud om tilsetting er sendt ut, kontakter primær grunnenhet (instituttet 

eller senter) stipendiaten og avtaler rammer for eventuell arbeidsperiode. Skriftlig 

bekreftelse på arbeidsperiode sendes til Det humanistiske fakultet v. personal- og 

økonomiseksjonen før arbeidsavtale sendes ut.   

 

3. Senest når stipendiaten er tiltrådt skal det i samråd med stipendiat og 

hovedveileder utarbeides en detaljert plan for organisering av arbeidet etter vedlagt 

mal. Grunnenheten(e) er ansvarlig for at planen utarbeides. Den skal signeres av 

stipendiat, hovedveileder og grunnenhet før den sendes personal- og 

økonomiseksjonen ved fakultetet for oppbevaring i personalmappen. 

 

4. Arbeidsområdet bør defineres bredt, og ved utarbeiding av arbeidsplan skal det 

også tas hensyn til at pliktarbeidet kan gi verdifulle erfaringer for senere 

yrkesutøvelse. Arbeidet kan f.eks. inkludere undervisning, veiledning, eksamen og 

sensur, konferanseplanlegging, ansvar for tidsskrifter, språkvask, arbeid knyttet til 

eksternt finansiert forskning med mer. Institutt og stipendiat kan avtale at arbeidet 

legges til visse semestre innenfor den samlede tilsettingsperioden. Instituttet bør så 

vidt mulig legge til rette for at undervisningen legges til visse semestre. 

 

5. Stipendiaten skal som hovedregel ha undervisningsrelaterte arbeidsoppgaver i 

inntil 60 % av arbeidsperioden. Den resterende tiden skal settes av til 

administrativt og faglig arbeid. En arbeidsperiode på ett år regnes på følgende 

måte: Ett år utgjør 1695 arbeidstimer, hvorav 1014 timer til undervisning og 681 

timer til administrasjon og faglig arbeid. Med unntak av forelesninger der 

stipendiatene får en ekstratime til forberedelse (5 timer) regnes ordinære 

timeregnskapsfaktorer. 

 

Dersom det er ønske om å fravike hovedregelen, skal dette godkjennes av 

fakultetet. 
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Arbeidsplan  

 
Tidsrom: ……. 

Stipendat ………………     
 
Stipendperiode …….     

      

Semester  Emne /oppgave 
Undervisnings-
timer/arbeidstimer  Evt faktor Arbeidstimer  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Hele 
perioden          

Hele 
perioden          

           

  Totalt  0  
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Mandatendring ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)  

 
 
Dokumenter i saken 

Mandat for Senter for kvinne- og kjønnsforsking med forslag til endringer 

 
Bakgrunn 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er opprettet som et tverrfakultært 
forskningssenter ved UiB. I tillegg til å utføre forskningsoppgaver som er skissert i dets 
nåværende mandat, har ansatte ved senteret også tatt initiativ til og utført 
undervisningsoppgaver i kjønnsstudier ved universitetet. Senteret har i denne sammenheng 
hatt ansvar for emner tilknyttet fakultetets tverrfaglige og tverrfakultære Bachelorprogram i 
kjønnsstudier (BAHF-KJØNN).  
 
Bachelorprogrammet er videreført som en del av fakultetets programportefølje, og det har 
vært nødvendig å sikre senterets muligheter for å fortsette med disse 
undervisningsoppgavene i fremtiden. SKOK har overfor UiB sentralt foreslått at to 
postdoktorstillinger omgjøres til førstestillinger og i universitetets budsjett for 2011 går det 
frem at to postdoktorstillinger som i dag er øremerket senteret skal omgjøres til ordinære 
førstestillinger, med undervisning som en del av sine faste arbeidsoppgaver. Den ene 
postdoktorstillingen går fra HFs ramme, den andre er en postdoktorstilling øremerket SKOK 
og tidligere gitt over UiBs budsjett. 
 
Med bakgrunn i dette har senteret nå utlyst to førsteamanuensisstillinger, innen hhv. 
samfunnsvitenskapelig og humanistisk kjønnsforskning. Stillingene ventes å bli besatt innen 
sommeren 2012. Stillingene vil kunne sikre forskningsbasert undervisning på BAHF-KJØNN, 
samt koordineringen av alle undervisningsemner på programmet. Senteret har også planer 
om å etablere en engelskspråklig mastergrad med vekt på kjønnsteori og metode. 
 
Senteret har bedt om en justering av mandatet som vil ivareta denne endringen i 
arbeidsoppgaver. Endringen er uthevet i pkt. 1 av det vedlagte mandat. Fakultetet har også 
lagt til en endring som presiserer senterlederens personalansvar for stillinger tilknyttet SKOK. 
Denne endringen er uthevet i pkt. 2, Faglig leder. Mandatendringen må vedtas i 
Universitetsstyret etter at fakultetsstyret har behandlet saken.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret godkjenner endringene i mandatet til Senter for kvinne- og kjønnsforskning, 
og oversender saken til Universitetsstyret for endelig vedtak. 

 
 

 

Dato: 24.05.2011 

Arkivsaksnr: 2011/6490-ROW 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

39/11 

07.06.2011 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutter for Senter for kvinne- og 
kjønnsforskning  

Vedtatt av Det akademiske kollegium 29.05.97, sist endret i møte i Universitetsstyret 
14.9.2006. (Forslag til endringer er markert i uthevet kursiv) 

1. Senterets formål 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning skal ha som mål å initiere, koordinere og gjennomføre 
kvinne- og kjønnsforskning innen ulike fagområder og skal være et faglig tilbud både for 
etablerte forskere samt stipendiater og postdoktorer ved Universitetet i Bergen. Aktivitetene 
skal ha en tverrfaglig karakter og senteret skal ha et særlig ansvar for kjønnsteoretisk 
utvikling. Senteret skal være et møtested for ulike teoriretninger innenfor kjønnsforskning 
og kjønnspolitikk, samtidig som det skal være rom for mer empirisk rettede prosjekter. Det 
faglige miljøet skal være preget av mangfold, åpenhet og debatt. Senteret skal ha en 
pådrivende funksjon internt på UiB og være en aktiv samarbeidspartner nasjonalt og 
internasjonalt. Senteret skal også ha som formål, i samarbeid med fakultetene, å initiere 
utvikling av undervisningstilbud innenfor området. Fast vitenskapelige ansatte tilknyttet 
senteret skal ha undervisningsoppgaver innen kjønnsstudier. 

2. Senterets organer og ledelse 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er administrativt lagt til Det humanistiske fakultet. 
 
Senteret har: 

 et styre 

 en styreleder 

 en faglig leder 

 en forsamling 

Styret/styrets leder  
Styret oppnevnes av Universitetsstyret, og har følgende sammensetning: 

 Fire vitenskapelig tilsatte i fast stilling. Disse bør ha kompetanse innenfor områder som for 
eksempel kvinneforskning, kjønnsteori, u-landsforskning og helseforskning. En av disse fire 
oppnevnes som styrets leder. 

 To studentrepresentanter 

 alle med personlige vararepresentanter. 

Styret har, som senterets øverste organ, det samlede ansvaret for virksomheten ved 
senteret, herunder: 

 at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og drives i samsvar med de overordnede 
retningslinjene som fastsettes av universitetets ledelse og andre overordnede myndigheter. 
Styret bør spesielt sikre at senterets interfakultære rolle blir ivaretatt  

 at virksomheten drives i samsvar med de lover, forskrifter og andre regler som gjelder  



 at senterets økonomiske ressurser blir disponert etter forutsetningene som er fastsatt i 
tildelingen og i andre bindende vedtak  

 at senterets virksomhet drives på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte  

 at det hvert år avgis årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten  

 at det hvert år legges fram forslag til budsjett for kommende år 

Vitenskapelige tilsatte foreslås av fakultetene i fellesskap, mens studentrepresentantene 
foreslås av Studentrådet. Likestillingslovens § 21 om kjønnssammensetning skal være oppfylt 
for hver av de to gruppene vitenskapelig tilsatte og studenter. 

Medlemmer fra gruppen fast vitenskapelig tilsatte oppnevnes for en periode som samsvarer 
med universitetets ordinære valgperioder. Studentene oppnevnes for ett år. 

Styrets leder oppnevnes av Universitetsstyret blant gruppen av vitenskapelig tilsatte i fast 
stilling. Styret selv oppnevner blant sine øvrige medlemmer en nestleder. 
Styrets leder avgjør saker i den utstrekning disse ikke kan utsettes til styret eller 
arbeidsutvalget kan komme sammen i møte. Styrets leder kan også avgjøre løpende saker 
som ikke anses viktig nok til at ekstraordinært møte innkalles. 

 
Faglig leder 

Leder skal ha vitenskapelig kompetanse, normalt på professornivå. Leder tilsettes av 
Universitetsstyret etter innstilling fra styret ved Det humanistiske fakultet. Senterets styre skal avgi 
uttalelse før tilsetting finner sted. 
 
Faglig leder møter i styret og arbeidsutvalget med tale- og forslagsrett. 
Faglig leder er ansvarlig for at senterets virksomhet har en forsvarlig faglig forankring, er 
saksforbereder for senterets styre, arbeidsutvalget og styreleder, og har anvisningsrett for de 
budsjettmidler som blir stilt til rådighet. 
Faglig leder har personalansvar for faglige og administrative stillinger tilknyttet senteret. 

Forsamling  
Senteret har en forsamling. De som er tilsatt eller har arbeidsplass ved senteret, har møte- 
og stemmerett. Forsamlingen skal sammenkalles minst en gang pr. semester, og kan uttale 
seg om planer for senteret og forhold ved arbeidsmiljøet, samt andre saker vedrørende 
senterets virksomhet som det finner grunn til å ta opp. 

3. Forskere 

Faglig tilsatte beholder sitt tilsettingsforhold ved et institutt i den perioden de har sitt 
arbeidssted ved senteret. Forskere kan gis kontorplass for en viss periode på nærmere vilkår 
fastsatt av styret. Dette kan bl.a. være aktuelt under forskningstermin. 

4. Senterets oppgaver 

Senterets oppgaver omfatter: 



 initiering, koordinering og gjennomføring av kvinne- og kjønnsrelatert forskning innen ulike 
fagområder 

 samarbeid med fagmiljøene om utvikling av undervisningstilbud og integrering av kvinne- og 
kjønnsforskning i fagstudiene 

 informasjons- og kontaktvirksomhet internt på universitetet, i forhold til samarbeidspartnere 
og det nasjonale miljø, samt fungere som møtested for kjønnsforskning 

 eksternt finansiert/oppdragsforskning 

5. Senterets økonomi 

Senteret finansieres ved en grunnbevilgning fra Universitetet i Bergen ved Det historisk-
filosofiske fakultet, av enkeltfakulteter i forbindelse med frikjøps-ordninger, prosjekt eller 
særskilte avtaler, og ved ekstern finansiering. For å sikre senterets økonomiske basis og 
autonomi, kan Universitetsstyret i tillegg bevilge midler direkte til senteret. 

6. Stemmekrets 

Tilsatte og engasjerte ved senteret har stemmerett ved Det historisk-filosofiske fakultet. 
Unntatt er tilsatte og engasjerte som har stemmerett ved andre fakultet. 

7. Evaluering 

Senteret skal evalueres etter en periode på fem år. Evalueringen igangsettes i rimelig tid før 
den første funksjonsperioden går ut, og skal ha som siktemål å vurdere den faglige 
virksomheten opp mot tiltakets formål og den interne organisering og tilknytning, samarbeid 
med interne og eksterne fagmiljøer, og ressursgrunnlag. I evalueringen skal det også legges 
vekt på forholdet mellom senteret og grunnenhetene ved institusjonen. 
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Val til gruppe B i fakultetsstyret - perioden 01.08.11 til 31.07.12  

 
 
Bakgrunn/samandrag 

 

Representantar for gruppe B i fakultetsstyret – mellombels tilsette – skal veljast ein gong i 

året. Det skal etter regelverket veljast 1 representant og 3 vararepresentantar. 

 

Valet var utlyst med forslagsfrist 29. april, og vi har fått eitt forslag til representant: stipendiat 

Svenn-Arve Myklebost, og forslag til 2 vararepresentantar: stipendiatane Bo Byrkjeland og 

Espen Ingebrigtsen.  Den vara-personen som manglar satsar vi på å supplere så snart 

valstyret finn nokon som vil stille. 

 

Etter dette kan valet gjennomførast med fakultetsstyret som valforsamling, jamfør paragraf 

28.5 i valreglementet: 

5. Dersom det i en gruppe bare er foreslått så mange kandidater som det 
antallet som skal velges som medlemmer og varamedlemmer, og det går 
fram av forslaget hvem som foreslås som henholdsvis medlemmer og 
varamedlemmer, foretas valget av det avtroppende fakultetsstyret som 
valgforsamling. De foreslåtte er valgt dersom forslaget eller forslagene 
oppnår tilslutning fra mer enn halvparten av fakultetsstyrets medlemmer. 
For gyldig valg kreves at minst 2/3 av de stemmeberettigede i 
fakultetsstyret har avgitt stemme. Blanke og ugyldige stemmer regnes i 
denne sammenheng som avgitte stemmer. Dersom det ikke oppnås et 
tilstrekkelig antall stemmer i fakultetsstyret, startes valgprosessen på nytt.  

 

 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret vel stipendiat Svenn-Arve Myklebost til representant for gruppe B i 
fakultetsstyret for perioden 01.08.11 til 31.07.12, med stipendiatane Bo Byrkjeland og Espen 
Ingebrigtsen som vara.  

 
 
   

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
Vedlegg: Framlegg på kandidatar 
 Utlysing 
 

Dato: 11.05.2011 

Arkivsaksnr: 2011/3733-ARTH 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

40/11 

07.06.2011 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 





Valstyret ved Det humanistiske fakultet 

 

FAKULTETSSTYREVALET 2011 
FORSLAGSFRIST 29. APRIL 

 
 

VAL AV REPRESENTANTAR FOR GRUPPE B  

 

 

Gruppe B:  (stipendiatar og mellombels tilsette i vitskapleg stilling): 

Det skal velgast 1 - ein - representant, samt 3 - tre - vararepresentantar frå gruppe B for 

perioden 1. august 2011 til 31. juli 2012. 

 

Krav til kjønnsmessig balanse følgjer av paragraf 17 i Valreglement ved UiB. 

 

Forslaget må være underskrive av minst 3 personar, og skal sendast til  

valsekretariatet v/Thorseth,  HF-fakultetets sekretariatet, H. Hårfagresgt. 1. 

 

 

Nominasjon og val 

 

Valbare er tilsette som per 1. mars  2011 er tilsett ved UiB.  Den som har permisjon fra 

stillinga si ved valtidspunktet er valbar dersom vedkomande vil kunne fungere i vervet i 

minimum ¾ av den perioden han/ho er vald for.  Valbar er allikevel ikkje ein person som er 

tilsett/engasjert for mindre enn eitt år, med mindre vedkomande har vore i samanhangande 

tilsetjingsforhold ved UiB i minst eitt år når valet blir halde.  Etter valreglene har ein rett og 

plikt til å motta val. 

 

Valet vil normalt foregå som elektronisk val. 

 

Informasjon om tidsperiode (frå dato – til dato) for valet og kven som er foreslått vil bli 

kunngjort på HF-fakultetet sine nettsider kort tid etter at forslagsfristen er gått ut. 

 

Sjå elles i valreglementet:  http://regler.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-

for-styringsorganene/Valgreglement-for-Universitetet-i-Bergen 

  

Manntalet finn du på følgjande web-adresse:  http://www.uib.no/ansatt/manntall/ 

 

 

 

Bergen, 10.03.11 

Camilla Brautaset 

leiar for valstyret 

Arnhild Thorseth 

sekretær for valstyret 

(tlf. 82419)  

http://regler.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/Valgreglement-for-Universitetet-i-Bergen
http://regler.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/Valgreglement-for-Universitetet-i-Bergen
http://www.uib.no/ansatt/manntall/
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Forslag til høringssvar fra HF: Styrking av universitetets etter- og 
videreutdanning  

 
 
Dokumenter i saken: 

- Høringsuttalelser fra instituttene (sak 2011/4570) 

- Rapporter fra de to arbeidsgruppene (vedlagt) 

- Forslag til høringsuttalelse fra HF (vedlagt) 

 
Bakgrunn 
Høsten 2010 ble det satt ned to arbeidsgrupper, én faglig og én administrativ, som skulle 
vurdere situasjonen for institusjonens etter- og videreutdanning og foreslå tiltak for å styrke 
denne delen av virksomheten. Saken er sendt til instituttene på høring (sak 2011/4570). 
Fakultetets forslag til høringssvar er vedlagt saken. 
 

Etter- og videreutdanning (EVU) er en viktig strategisk satsingsområde for Det humanistiske 

fakultet. Fakultet er i dag en viktig bidragsyter til den samlete EVU-virksomheten ved UiB, og 

flere fagmiljøer uttrykk for at det fremdeles er mye potensiale innen området.  Det er gode 

muligheter for å opprette nye tilbud som kan bidra til å synliggjøre fakultetets 

kjernevirksomhet noe som gjør at denne saken er av stor betydning for fakultetet. Den 

fremtidige organiseringen av etter- og videreutdanning - om det er gjennom en videreføring 

av Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), en desentralisering av ansvaret som i dag er 

lagt til SEVU eller en eventuell blandingsmodell - vil være av stor betydning for hvordan EVU 

videreutvikles ved fakultetet. For at dette arbeidet skal lykkes må rammevilkårene og den 

organiseringen som UiB velger være tydelig, og operasjonaliseres slik at fakultetet kan drive 

tilbudene på best mulig måte. 

 

De største utfordringene til en eventuell desentralisering av EVU til fakultetene er knyttet til 

økonomi- og personalforvaltningen. Det er mye som taler for at fakultetet og instituttene bør 

være mer involvert i disse prosessene, men det er samtidig viktig å understreke at SEVU 

besitter mye viktig kompetanse på disse feltene som må ivaretas i en eventuell 

reorganisering av virksomheten. Etter fakultetets vurdering må denne kompetansen 

videreføres, enten ved en overføring av stillingsressurser fra SEVU eller ved en sentralisert 

organisasjonsform som har ansvar for disse funksjonene. Anbefalingene fra arbeidsgruppen 

er ikke lett å tolke, og fakultetet mener at videre diskusjoner må finne sted etter at 

Universitetsstyret har behandlet saken høsten 2011.  Når det gjelder markedsføring av EVU-

tilbud, og inngåelse av kontrakter med eksterne oppdragsgivere bør dette ivaretas av en 

sentral enhet. Fakultetet ser det også som viktig at universitetet har ett felles kontaktpunkt der 

potensielle oppdragsgivere kan henvende seg. Faren ved å ikke ha et sentralt kontaktpunkt er at det 

blir utydelig for eksterne hvor de skal henvende seg, og at ansvaret for å følge opp og koordinere 
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henvendelser utenfra blir spredt på for mange aktører. Dette vil særlig være en risiko der det er flere 

fakulteter og fagmiljøer som må gå sammen å om å etablere tilbud som etterspørres. 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar forslaget til høringssvar i saken om en styrking av etter- og 
videreutdanning. Fakultetsledelsen får fullmakt til å justere høringssvaret i tråd med 
diskusjonen i fakultetsstyret. 

 
 
 

 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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Saksbehandler 
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Senter for middelalderstudier 

Griegakademiet - Institutt for musikk 

Senter for vitenskapsteori 

Institutt for fremmedspråk 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

 

 

  

 

 

Høringssak: Styrking av universitetets etter- og videreutdanning 

Viser til vedlagte høringssak om styrking av universitetets etter- og videreutdanning. Med 

bakgrunn i vedtak i Universitetsstyret ble det nedsatt én administrativ- og én faglig 

arbeidsgruppe høsten 2010 for å vurdere organiseringen av EVU, og rapportene fra disse 

gruppene er vedlagt. 

 

Fakultetets høringsrunde vil være to-delt. Instituttene og sentrene er bedt om å utarbeide et 

høringssvar til fakultetet innen 2. mai 2011. På bakgrunn av høringssvarene vil fakultetet 

nedsette en liten arbeidsgruppe som vil få ansvar for å ferdigstille fakultetets høringssvar. 

Fakultetets frist er satt til 1. juni, og saken skal behandles i Universitetsstyret i september. 

 

Etter- og videreutdanning er en viktig del av fakultetets fagportefølje, og HF er det fakultetet 

som har det største omfang av etter- og videreutdanningstilbud administrert gjennom Senter 

for etter- og videreutdanning (SEVU). Den faglige og administrative organiseringen av 

aktiviteten er derfor av stor betydning for fakultetet. I høringssvarene ber vi instituttene og 

sentrene om å vurdere spørsmålene som er stilt i oversendelsesbrevet fra universitetet 

sentralt. I tillegg ber vi om en tilbakemelding om mulighetene som fagmiljøene ser i utvikling 

av etter- og videreutdanningstilbud. I fakultetets høringssvar ønsker vi å fokusere både på 

organiseringen av virksomheten og på mulighetene som vi ser for fremtidige satsinger innen 

feltet.  

 

Vennlig hilsen 

 

Trine Moe 

fakultetsdirektør Ronald Worley 

 studiesjef 

Referanse Dato 

2011/4570-ROW 31.03.2011 

 



 side 2 av 2 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 
 

 
 

side 1 av 2 

 

 

Det juridiske fakultet 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Det psykologiske fakultet 

Det medisinsk-odontologiske fakultet 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Det humanistiske fakultet 

Studentparlamentet 

 

 

Referanse Dato 

2010/8631-TOT 18.03.2011 

   

    

Styrking av universitetets etter- og videreutdanning - høring 

 

Universitetsstyret gjorde i møte 24.09.09, sak 87/ 09, vedtak om å få seg forelagt en 

gjennomgang av situasjonen for institusjonens etter- og videreutdanningstilbud og forslag til 

tiltak for å styrke denne delen av universitetets oppgaver.  

 
Universitetsledelsen opprettet to arbeidsgrupper for å følge opp dette arbeidet. Viserektor 
Kuvvet Atakan har ledet en arbeidsgruppe med representanter fra fakultetene som har 
vurdert en tydeligere faglig og strategisk forankring av denne virksomheten i fagmiljøene, 
samt utviklingspotensialet for EVU-virksomheten. Avdelingsdirektør Christen Soleim har 
ledet en arbeidsgruppe som har sett nærmere på administrativ ansvarsdeling/bemanning og 
og drift av EVU-virksomheten, herunder studieadministrative oppgaver, økonomioppfølging 
og personaladministrasjon.  

 

Gruppene har nå levert hver sin innstilling som følger vedlagt. Anbefalingene fra begge 

arbeidsgruppene peker i retning av en styrking av EVU-virksomheten gjennom en tydeligere 

forankring i fakultetene faglig og administrativt. Videreutdanning bør i størst mulig grad 

forvaltes på lik linje med ordinære undervisningstilbud der dette er mulig. Dette for å sikre at 

institutt/ fakultet får eierskap til studietilbudet. Arbeidsgruppenes anbefalinger kan 

oppsummeres i følgende hovedpunkter: 

- Videreutdanning bør være en integrert del av forsknings- og 
undervisningsvirksomheten, ikke fungere som en distraksjon og tilleggsoppgave i 
miljøene 

- Videreutdanning bør inngå i vurderinger knyttet til dimensjonering og 
kostnadsberegning av undervisningsaktivitet 

- Videreutdanning bør inngå i etablerte kvalitetssikringsprosedyrer for forvaltning av 
studietilbud (Kvalitetshandboka), økonomi (PA) og tilsettinger  

- Fakulteter og fagmiljø må ha mest mulig innsyn i og ansvar for, utførelse av oppgaver 
innen studieadministrasjon/ økonomi/ personal, der dette er hensiktsmessig 
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I høringsuttalelsene ber universitetsledelsen fakultetene særlig kommentere følgende forslag 

fra arbeidsgruppene: 

 Nyetableringer av videreutdanningstilbud skal være mulig å knytte til ett av tre 

fokusområder for EVU-innsats; videreutdanning av lærere, tilbud innenfor forsknings- 

eller undervisningsområdene eller tilbud utviklet i samarbeid med organisasjoner/ 

fagforeninger med spesifikke videreutdanningsbehov.  

 En konsekvens av sterkere lokal forankring av videreutdanningstilbudene innebærer 

også at undervisningskreftene bør tilsettes lokalt og inngå i det samlede 

undervisningsregnskapet for enhetene.  

 PA-modulen bør anvendes på videreutdanningsprosjekter som er oppdrag- og 

bidragsfinansiert, på samme måte som for annen BOA-aktivitet. 

 Kvalitetssikring og utarbeidelse av studie- og emneplaner er et faglig ansvar, og 

studieplaner og emnebeskrivelser må utarbeides og driftes lokalt. Øvrig 

administrasjon knyttet til opptak, informasjon og eksamen/ vitnemål, bør i større grad 

kunne utføres ved institutt/ fakultet enn det som er tilfellet i dag. 

 Dersom større deler av administrasjonen knyttet til EVU-virksomheten flyttes fra 

sentraladministrasjonen til fakultetene, bør også ressurser som per i dag er bundet 

opp sentralt overføres til fakultetene. 

 

Institutt- og fakultetsnivået kan ha ulike oppgaver og funksjoner knyttet til 

videreutdanningsvirksomheten, og de to nivåene vil kunne berøres ulikt av forslagene i 

innstillingen. Vi ber om at høringssvarene reflekterer dette.  

 

Frist for å komme med kommentarer og innspill er 1. juni 2011. Universitetsledelsen vil 

forberede en sak om etter- og videreutdanning til møte i Universitetsstyret 29. september. 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Sigmund Grønmo 

rektor Tore Tungodden 

 underdirektør 
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Oppsummering 

I september 2010 ble det satt ned to arbeidsgrupper, én faglig og én administrativ, som 
skulle vurdere situasjonen for institusjonens etter- og videreutdanning og foreslå tiltak for å 
styrke denne delen av virksomheten.   
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Denne rapporten oppsummerer arbeidet til den administrative arbeidsgruppen. Gruppens 
mandat var å foreslå en ansvarsdeling for utførelse av administrative arbeidsoppgaver 
mellom fakultetene og sentraladministrasjonen, og vurdere behovet for bemanning sentralt 
og på fakultetene i forhold til den foreslåtte ansvarsdelingen. Områder som spesielt skulle 
vurderes var studieadministrasjon, synliggjøring, kursoppfølging, økonomioppfølging og 
personaladministrasjon. Gruppen har avgrenset mandatet til å kun omfatte videreutdanning 
da det er denne virksomheten som gir formell utdannelse og uttelling i form av studiepoeng. 
 
Arbeidsgruppen har valgt å løse sitt mandat ved å beskrive hvilke overordnede 
administrative rammebetingelser som gjelder for videreutdanning og hvilke administrative 
funksjoner som trengs for å kunne tilby videreutdanning. Det administrative ansvaret knyttet 
til videreutdanningsvirksomheten ved UiB er i dag tillagt Studieadministrativ avdeling (SA), 
ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU). Hvordan ansvaret for ulike administrative 
oppgaver knyttet til videreutdanning er fordelt mellom SEVU og fakultet/institutt varierer. 
Senteret er ansvarlig for opptak, registrering i Felles Studentsystem (FS) og rapportering til 
DBH for alle tilbud. For øvrige administrative oppgaver går det et hovedskille mellom 
betalingsstudier (dvs. oppdragsfinansierte studier og studier med egenbetaling) og 
gratisstudier hvor sistnevnte i all hovedsak administreres ved fakultetet/instituttet, mens 
betalingsstudiene i all hovedsak administreres av SEVU. Det finnes imidlertid unntak, for 
eksempel blir noen betalingsstudier som er fullt og helt finansiert av oppdragsgiver 
administrert av fakulteter/institutter.  

Gruppen har ikke konkludert på hvordan ansvarsdelingen bør være, men peker på en del 
områder som bør vurderes og utredes nærmere før det trekkes endelige konklusjoner. 
Arbeidsgruppen har heller ikke vurdert behovet for bemanning. Dersom man på bakgrunn av 
denne rapporten kommer til at det skal gjøres endringer i måten etter- og videreutdanningen 
ved UiB organiseres på vil arbeidet med dette trolig bli definert som et omstillingsprosjekt og 
videre arbeid må skje i henhold til de avtaler og prosedyrer som gjelder for slike prosesser.  

Flere av gruppens anbefalinger går i retning av at det bør vurderes om oppgaver kan flyttes 
fra sentralt nivå til fakultet/institutt. Dersom oppgaver flyttes må det imidlertid følge med 
ressurser til dette da fakultetene/instituttene ikke har ressurser til dette per i dag. Eventuelle 
konsekvenser av slike endringer må synliggjøres nærmere i form av en 
konsekvensutredning. Uavhengig av ansvarsdeling er det viktig med tett dialog og samarbeid 
mellom de ulike enhetene som er involvert og det bør vurderes om det for hvert 
videreutdanningstilbud bør utarbeides en avtale som regulerer hvilke administrative 
oppgaver de ulike enhetene har ansvar for.   

 
Gruppens hovedkonklusjoner er som følger: 
 
Studiekvalitet og studieadministrasjon 

En nødvendig forutsetning for forankring i fakultetenes øvrige virksomhet er at arbeidet 
knyttet til kvalitetssikring følger den samme ansvarsdelingen som for grunnutdanningen, slik 
denne er gjort rede for i UiBs kvalitetssikringshåndbok. Dette vil trolig innebære at mer av 
ansvaret for det administrative arbeidet knyttet til kvalitetssikring bør flyttes fra SEVU til 
fakultetene.  

Gruppen mener det også bør vurderes om flere av de studieadministrative funksjonene kan 
løses lokalt, i tilknytning til fakultetenes/instituttenes studieseksjoner og informasjonssentre 
og med støtte fra de ulike seksjoner ved Studieadministrativ avdeling, slik dette gjøres for 
grunnutdanningen. Markedsføring er en funksjon som i dag i hovedsak ivaretas sentralt, med 
unntak av Skolelaboratoriet i realfag som ivaretas lokalt. Gruppen mener at tilbudene trolig vil 
bli mindre synlig dersom markedsføringen i sin helhet legges til fakultetene, men at 
markedsføring inn mot Skolelaboratoriet gjerne kan ivaretas lokalt. Det som er viktig er at 
markedsføring skjer i tett samarbeid med fagmiljøene.   
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Dersom oppgaver flyttes forutsetter det en økning i administrative ressurser på lokalt nivå. 
Samtidig er det en forutsetning at de særlige behovene som denne virksomheten og denne 
studentgruppen har ivaretas på en god måte. 

Økonomi 

Arbeidsgruppen mener det bør utredes nærmere om ansvaret for økonomioppfølging av alle 
videreutdanningsprosjekter bør legges til instituttene/fakultetene, eller om økonomioppfølging 
av betalingsstudier best ivaretas sentralt. Uavhengig av hvor ansvaret for betalingsstudier 
legges bør det foretas en gjennomgang av rutiner og praksis rundt budsjettering og 
økonomioppfølging for å sikre at kravene som stilles i BOA-reglementet etterleves. Det bør 
også utredes om prosjektregnskapsmodulen (PA-modulen) kan anvendes på 
videreutdanningsprosjekter som er oppdrag- og bidragsfinansiert.  

Personaladministrasjon 

Gruppen mener at dersom det skal oppnås økt oppmerksomhet om EVU-tilbud og at 
virksomheten skal inngå i planer og strategier ved institutt og fakultet, bør personalansvaret 
på sikt forankres i enhetene. Det må imidlertid utredes nærmere hva slags rettigheter ansatte 
på EVU-tilbud med ekstern finansiering kan gjøre gjeldende.  

Disponering av egne undervisningsressurser, enten som ordinære eller ekstraordinære 
oppgaver, midlertidige tilsettinger av eksterne undervisningskrefter og tilsettinger i eksternt 
finansierte prosjekt, er til enhver tid oppgaver som må ivaretas på en profesjonell måte og i 
henhold til gjeldende regelverk. Gruppen er kjent med at det etter oppsigelsen av særavtalen 
om lønns-og arbeidsvilkår for vitenskapelige ansatte, har vært en del usikkerhet om 
avlønning for EVU-undervisning, og at det ved UiB vurderes å ta opp til drøftelse et slikt 
avlønningssystem som NHH har etablert for slikt arbeid. Gruppen gir sin tilslutning til at det 
arbeides for å avklare hvilket avlønningssystem som er mest hensiktsmessig for EVU-
virksomheten. 

Andre administrative funksjoner 

Andre administrative funksjoner knyttet til videreutdanning gruppen har vurdert er 
markedskommunikasjon, oppgaver knyttet til kontraktsinngåelser og nettverksarbeid.  

Markedskommunikasjon er en oppgave som etter arbeidsgruppens mening i hovedsak bør 
ivaretas sentralt, men markedskommunikasjon inn mot skoleverket kan gjerne ivaretas lokalt 
dersom faglige hensyn tilsier det.  

For kurs som er 100 % finansiert av en oppdragsgiver skal det inngås skriftlig avtale med 
oppdragsgiver. Til slike oppgaver kan det være formålstjenelig for UiB å ha nødvendig 
spesialkompetanse tilgjengelig sentralt, juridisk og/eller innkjøpsfaglig kompetanse, som kan 
bistå enhetene.   

Ansvar for arbeid knyttet til EVU-nettverk bør fortsatt ligge sentralt ved UiB, men ansvar for 
nettverk inn mot etter- og videreutdanning av lærere kan gjerne ivaretas lokalt dersom faglige 
hensyn tilsier det. 

 

1. Bakgrunn, mandat og arbeidsgruppe  

I styresak 87/09 ”Om etter- og videreutdanning – status og plan for videre arbeid” ble det 
orientert om status og planer for arbeid med etter- og videreutdanning, herunder planer om 
to arbeidsgrupper, én faglig og én administrativ, som skulle vurdere situasjonen for 
institusjonens etter- og videreutdanning og foreslå tiltak for å styrke denne delen av 
virksomheten.  

Universitetsdirektøren oppnevnte 20.september arbeidsgruppen som skulle vurdere 
administrasjon og arbeidsdeling. Gruppen fikk følgende mandat: 
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 foreslå en ansvarsdeling for utførelse av administrative arbeidsoppgaver mellom 
fakultetene og sentraladministrasjonen, herunder ansvar for studieadministrasjon, 
synliggjøring, kursoppfølging og økonomioppfølging. 
 

 vurdere behovet for bemanning sentralt og på fakultetene i forhold til den foreslåtte 
ansvarsdelingen, og å foreslå en modell for økonomiforvaltning av etter- og 
videreutdanning som gir fakultetene uttelling for denne virksomheten og som samtidig 
ivaretar behovet for økonomistyring og departementets krav til rapportering.   

 
Etter at oppnevningsbrevet kom ble det presisert at gruppens mandat også skulle omfatte 
administrative oppgaver knyttet til arbeidskontrakter og hvordan man inngår avtaler med de 
som jobber inn mot denne virksomheten.  

Arbeidsgruppen har i sitt arbeid fokusert på videreutdanning da videreutdanning er en 
formalisert utdanning som gir uttelling i form av studiepoeng. Etterutdanning er ikke vurdert 
særskilt, men omtales noen steder i sammenheng med videreutdanning. 1 

Gruppen har i sine diskusjoner berørt problemstillinger som ligger innenfor mandatet til den 
faglige arbeidsgruppen. Disse problemstillingene er ikke omtalt i denne rapporten, men ble 
gitt som innspill til den andre arbeidsgruppen før de avsluttet sitt arbeid.  

Arbeidsgruppen har bestått av avdelingsdirektør Christen Soleim (leder), fakultetsdirektør 
Trine Moe, underdirektør Britt-Karin Muri, administrasjonssjef Elisabeth Müller Lysebo, 
administrasjonssjef Maria Lundhaug og rådgiver Celie Tveit (sekretær). Daglig leder ved 
SEVU, Knut Olav Aslaksen, har vært observatør. Gruppen har hatt to møter. 

Parallelt med denne arbeidsgruppen har en faglig arbeidsgruppe vurdert universitetets 
samlede etter- og videreutdanningstilbud, og denne gruppen leverte sin sluttrapport i 
november 2010. 

 

2. Hvordan det administrative arbeidet knyttet til etter- og videreutdanning er 
organisert ved UiB i dag 

Universitetet skal i følge universitets- og høyskolelovens § 1-4 tilby etter- og 
videreutdanningstilbud innenfor institusjonens virkeområde. Ansvaret for å utvikle og drive 
det utadrettede etter- og videreutdanningstilbudet er tillagt Studieadministrativ avdeling, ved 
senter for etter- og videreutdanning (SEVU). Arbeidet utføres i tett samarbeid med 
fagmiljøene, men det er SEVU har det administrative ansvaret og virker som et 
koordinerende serviceorgan både internt ved UiB og utad mot studenter og oppdragsgivere. I 
tillegg utvikler og driver Skolelaboratorium for realfag etter- og videreutdanning rettet mot 

lærere. 

Det faglige ansvaret for etter- og videreutdanning er tillagt det enkelte fagmiljø, 
fakultet/institutter og sentre. Studietilbudene godkjennes av institusjonens ordinære faglige 
godkjenningsorgan, og det er det enkelte fakultet/institutt som avgjør om det ønsker å tilby et 
emne som videreutdanning. Det er også det enkelte fakultet/institutt som avgjør hvordan 

emnet skal finansieres. Det finnes tre hovedmodeller for finansiering: 

1. Fullt og helt finansiert over UiBs grunnbevilgning (egenfinansiert) 

                                                
1
 Med etterutdanning menes kortere kurs som sikter mot fornyelse og ajourføring av en 

grunnutdanning, uten å gi formell kompetanse i form av studiepoeng. Videreutdanning gir ny formell 
kompetanse på universitets- og høgskolenivå. Dette er spesielt tilrettelagte enkeltemner eller 
videreutdanningsprogram på lavere eller høyere grads nivå. Videreutdanning er underlagt eksamens- 
og vurderingsordninger og gir uttelling i form av studiepoeng innenfor eller utenfor gradssystemet. 
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2. Delvis finansiert av egenbetaling fra studenter og delvis finansiert over 
grunnbevilgningen (egenfinansiert)  

3. Emnet er 100 % finansiert av ekstern oppdragsgiver (oppdragsprosjekt) 
 
Det varierer om det er SEVU eller fakultet/institutt som har det administrative ansvaret for 
planlegging, gjennomføring og evaluering av videreutdanningstilbud, men -
videreutdanningsvirksomheten, slik den er organisert i dag, innebærer mye arbeid, ikke bare 
for SEVU, men også for institutt/fakultet. 

Dersom det tas utgangspunkt i de tre hovedmodellene som ble skissert over blir det 
administrative ansvaret for dette i hovedsak fordelt på følgende måter:   

1. Ansvaret for tilbud som er fullt og helt finansiert over UiBs grunnbevilgning, også kalt 
”gratisemner”, er tillagt fakultet/institutt.  

2. Ansvaret for tilbud som er delvis finansiert av egenbetaling fra studenter og delvis 
finansiert over grunnbevilgningen, også kalt ”betalingsstudier”, er tillagt SEVU.  

3. Ansvaret for tilbud som er 100 % finansiert av ekstern oppdragsgiver blir i noen 

tilfeller lagt til SEVU og andre tilfeller til fakultet/institutt.  

Ansvaret for opptak til videreutdanningsemner, registrering i FS og rapportering til DBH er 
imidlertid alltid tillagt SEVU, uavhengig av finansieringskilde.  

Tilsatte i ordinær stilling ved UiB kan på frivillig basis utføre undervisningsoppdrag for SEVU 
under forutsetning av at arbeidspliktene i ordinær stilling er oppfylt. Alternativt kan ansatte 
frikjøpes fra ordinært undervisningsarbeid. SEVU kan i tillegg engasjere kvalifiserte eksterne 
undervisningskrefter i konkrete oppdrag. Tilsettinger i etter- og videreutdanningsprosjekter 
ved SEVU forutsetter ekstern finansiering. 

Senterets oppgaver kan i korte trekk oppsummeres slik: utviklingsbistand overfor fagmiljøer, 
informasjon og markedsføring overfor aktuelle målgrupper og oppdragsgivere, 
kontraktsinngåelser med studenter og oppdragsgivere, budsjettering, regnskapsføring, 
fakturering av deltakere/oppdragsgivere, inngå avtaler/tilsetting undervisningskrefter og 
honorering av disse. For en mer utfyllende oversikt over oppgaver/prosesser vises det til 
vedlegg 1. 

SEVU hadde per oktober 2010 8,1 årsverk innenfor grunnbevilgningen. Lønnskostnadene for 
disse årsverkene blir i hovedsak finansiert av sentral avsetning som er øremerket etter- og 
videreutdanning, og for 2010 utgjorde denne avsetningen 4,3 mill kroner. Øvrige kostnader 
ved SEVU skal dekkes gjennom dekningsbidragsinntekter fra prosjektene de administrerer. 
Ved utgangen av 2010 var 2,7 årsverk tilsatt direkte på bidragsprosjekter, mens 0,9 årsverk 
var tilsatt direkte på oppdragsprosjekter.    

Tabell 1 viser totale inntekter og kostnader ved SEVU i 2009 fordelt på de tre 
finansieringskildene, grunnbevilgning, oppdragsfinansiert aktivitet og bidragsfinansiert 
aktivitet.  

 

 

 

 

 

Tabell 1 Regnskap SEVU 2009, per finansieringskilde. 
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Regnskap 2009

Innt. 0. Grunnbevilgning -27 859

1. Oppdragsaktivitet -3 173 490

4. Annen bidragsaktivitet -9 960 183

Sum -13 161 533

Kostn. 0. Grunnbevilgning 4 809 067

1. Oppdragsaktivitet 3 173 490

4. Annen bidragsaktivitet 9 960 183

Sum 17 942 741

Sum 4 781 208  
 
I 2009 kostnadsførte SEVU 4,8 mill kroner på grunnbevilgningen, og dette var i hovedsak 
knyttet til lønnskostnader for ansatte ved SEVU. Samme år ble det kostnadsført 9,96 mill 
kroner på bidragsprosjekter, mens innbetalinger fra studenter utgjorde om lag 11 mill kroner 
(jf vedlegg 2). På oppdragsprosjekter ble det kostnadsført til sammen 3,2 mill kroner og det 
kom innbetalinger fra oppdragsgivere for til sammen 3,9 mill kroner (jf vedlegg 2). 

I tillegg til aktiviteten som regnskapsføres ved SEVU kommer aktiviteten som regnskapsføres 
ved fakultetene/instituttene. Dette dreier seg i hovedsak om ”gratisstudier” og noen 
oppdragsstudier. Det er ikke innhentet tall fra fakultetene på dette.  

Høsten 2010 var det registrert 946 studenter i videreutdanning ved UiB, jf tabell 2. Det 
humanistiske og Det psykologiske fakultet hadde flest, med henholdsvis 464 og 201 
studenter.   

Tabell 2 Studenter i videreutdanning høsten 2006-2010. Kilde: DBH. 

 
 
Av de totalt 946 studentene som var registrert høsten 2010 var 463 (49 %) egenfinansiert. 
Figur 1 viser hvordan studentene er fordelt per fakultet og finansieringskilde. De fakultetene 
som har størst andel egenfinansierte studenter er Det humanistiske fakultet og Det juridiske 
fakultet.   
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Figur 1 Registrerte studenter i videreutdanningsprogrammer høsten 2010 per fakultet. Kilde: DBH 
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Tabell 3 viser hvor mange årsenheter (60-studiepoeng) som ble avlagt i 2009 per fakultet og 
finansieringskategori. Totalt ble det avlagt 111,5 årsenheter i 2009 og 75% av disse ble 
godskrevet Det humanistiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.  

HF-fakultetet alene ble godskrevet 52,2 årsenheter. De avlagte årsenhetene ble plassert i 
priskategori F, som er den laveste kategorien, i Kunnskapsdepartementets (KD) 
finansieringssystem.  

 
Tabell 3 Avlagte årsenheter 2009 per finansieringskategori (60-studiepoengsenheter). Kilde: DBH. 

Kategori E Kategori F

HF 52,2

JUR 4,5

MN 0,8 0,6

SV 31,2

Videreutdanning i miljøterapi 2,6

Årsstudium, nordisk deltid/fjernund. 19,6

Sum 0,8 110,7  
 
For nærmere beskrivelse av KDs finansieringsmodell og eksempler på hvordan studiepoeng 
gir uttelling i finansieringsmodellen vises det til kapittel 3.2.2.  

 

3. Behov for administrative funksjoner knyttet til etter- og videreutdanning 

Arbeidsgruppen er bedt om å foreslå en ansvarsdeling for utførelse av administrative 
arbeidsoppgaver knyttet til etter- og videreutdanning. Gruppen har valgt å tilnærme seg 
denne problemstillingen ved å vurdere overordnede rammebetingelser og hvilke 
administrative funksjoner som trengs for å kunne tilby videreutdanning.  

Arbeidsgruppens erfaring er at de etter- og videreutdanningstilbudene som fungerer best er 
de som blir initiert av fagmiljøene, og som utvikles i tett samarbeid med brukerne. I tillegg til 
faglig forankring og ressurser trengs det også et administrativt støtteapparat i alle faser, fra 
planlegging og gjennomføring til rapportering. Det gis en omtale og vurdering av de ulike 
administrative funksjonene i etterfølgende kapitler.  

 

3.1 Behov for administrative funksjoner knyttet til studiekvalitet og 
studieadministrasjon  

3.1.1 Kvalitetssikring av videreutdanning 

 
Med kvalitetssikring menes i denne sammenhengen prosedyrer for: 

 oppretting og nedlegging av studieprogram og emner 

 utarbeidelse av studieplaner og informasjon 

 sikring av overholdelse av kravene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket 

 evaluering av emner og program, herunder programsensorevaluering 

 vurderinger knyttet til kostnader og dimensjonering av studieporteføljen og antall 
studieplasser 2 

 rapportering om status og utfordringer knyttet til EVU-virksomheten 

 rapportering av data til DBH 
 

                                                
2
 ”Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudie” s. 11. 
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I universitetets håndbok for kvalitetssikring av utdanningen, heter det at ”Etter- og 
vidareutdanningsverksemda er basert på dei krava som er fastsette i UiB sitt 
kvalitetssikringssystem og normer og rutinar som er etablerte gjennom Norsk forbund for 
fjernundervisning og fleksibel læring”3. 

Samtidig ivaretas kvalitetssikringen ikke i alle tilfeller i samme grad for etter- og 
videreutdanning som for grunnutdanningen. Dette særlig idet EVU-virksomheten ikke er 
tilstrekkelig forankret i fakultetenes studieadministrasjoner til at de ordinære prosedyrene for 
kvalitetssikring kan følges opp. Studentundersøkelser om tilfredshet i viderutdanningsemner 
er i dag godt ivaretatt, men det er behov for å se på administrativ samkjøring av 
kvalitetssikring av øvrig arbeid i tråd med UiBs kvalitetsikringsarbeid.  

I følge kvalitetshåndboken skal oppretting og nedlegging av studieprogram meldes inn i 
forbindelse med fakultetenes årlige utdanningsmeldinger etter behandling i fakultetsstyret. 
Deretter behandles saken i Utdanningsutvalget, som råd gir styret om oppretting og 
nedlegging av program. Denne prosedyren bør trolig også gjelde for 
videreutdanningsprogram4. Prosedyren gjelder allerede for erfaringsbaserte masterprogram, 

men bør trolig også gjelde for andre program selv om kanskje ikke samme frister kan 
anvendes. Det kan i noen tilfeller være behov for å fravike de etablerte fristene for raskt å 
kunne respondere på behov i arbeidslivet. Dette må det i så fall tas hensyn til, og 
arbeidsgruppen anbefaler at det åpnes for å gi unntak for ordinære frister ved etablering av 
videreutdanningsprogram dersom situasjonen krever det.  

Hovedtyngden av videreutdanningsvirksomheten til UiB består som vist av enkle emner og 
ikke gradsgivende program. For emner gjelder egne prosedyrer for oppretting og nedlegging, 
i henhold til kvalitetshåndboken. Oppretting av emner foregår på institutt og fakultetsnivå og 
er forankret i lokale styringsorgan. Denne prosedyren bør etter gruppens syn også gjelde for 
emner innen etter- og videreutdanning. Her vil praksis variere, men prosedyrene skal gjelde 
alle emner. 

Som en del av prosedyrene for oppretting av emner eller program, inngår også et krav om at 
studie- og emneplaner skal være i tråd med NOKUTs krav og beskrives i henhold til kravene 
i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, herunder beskrivelse av læringsutbytte. Etter- og 
videreutdanningsvirksomheten bør ikke være unntatt fra disse kravene. Utarbeidelse av 
studie- og emneplaner er et faglig ansvar, og studieplaner og emnebeskrivelser må 
utarbeides lokalt. Det bør også være et lokalt ansvar å sørge for registrering av studieplaner i 
FS, og å sikre at informasjonen til enhver tid er oppdatert, slik dette også gjøres for 
informasjon om grunnutdanningsemner.  

I kvalitetshåndboken slås det fast at emner skal evalueres minst hvert tredje år, og at det 
skal gjennomføres en omfattende evaluering av studieprogrammene minst hvert femte år. I 
praksis er rutinene knyttet til studentevalueringer av etter- og videreutdanningskurs mer 
omfattende enn kravene i kvalitetshåndboken. Dette er trolig fornuftig, men gruppen ser ikke 
at det er noe i veien for at minimumskravene for evaluering skal gjelde også for etter- og 
videreutdanningskurs, og at evalueringsrapporter legges i kvalitetsdatabasen.  

Når det gjelder kostnadsberegninger og dimensjonering av videreutdanningsvirksomheten, 
er det gruppens syn at dette bør gjøres i tilknytning til tilsvarende vurderinger for den øvrige 
utdanningsvirksomheten ved det enkelte fakultet. I forbindelse med oppretting av eventuelle 
nye studieprogram heter det følgende i kvalitetshåndboken: ”Institutt/fakultet skal deretter 
gjere greie for ressursmessige og økonomiske tilhøve i samband med det planlagte 
programmet og korleis opprettinga vil påverka dimensjoneringa av fakultetet si samla 

                                                
3
 ”Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia” s. 6. 

4
 Med videreutdanningsprogram menes her program sin lede frem til en grad, som i dette tilfelle 

erfaringsbasert mastergrad, eller det kan være en tematisk samling av enkeltemner, for eksempel 
videreutdanningstilbud innenfor HMS-, risiko- og sikkerhetsfag.     
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studieportefølje.” 5 Det er etter gruppens syn ingen grunn til at dette ikke også skal gjelde for 
etter- og videreutdanningsprogram. Når det gjelder oppretting av nye emner, gjøres 
kostnadsberegninger i praksis på instituttnivå, og ressurssituasjonen avklares i en dialog 
mellom instituttene og fakultetene. Gitt at det økonomiske ansvaret for de ulike 
utdanningstilbudene som en hovedregel ligger lokalt ved UiB, er det trolig fornuftig at dette 
også gjelder for emner innen videreutdanning. Dersom tjenester for noen kurs fortsatt skal 
utføres sentralt må kostnadene for disse inngå i kostnadsberegningene.  

Instituttene leverer årlig en utdanningsmelding til fakultetene. Fakultetene oppsummerer 
disse og avgir en melding til Utdanningsutvalget som angir status og utfordringer innen 
utdanningsvirksomheten ved fakultetet. Disse danner grunnlaget for UiBs sentrale 
utdanningsmelding som legges fram for Universitetsstyret. Per i dag inneholder ikke 
utdanningsmeldingene informasjon om etter- og videreutdanningsvirksomheten ved 
instituttene. Gruppen anbefaler at status for etter- og videreutdanningsvirksomheten omtales 
i meldingene og følger det samme rapporteringsmønsteret som den øvrige 
utdanningsvirksomheten, jf vedtak i universitetsstyret 2006 (sak 10/06) hvor det fremgår at 
videreutdanning skal rapporteres gjennom Utdanningsmeldingen.  

Årlig rapporteres nøkkeldata om utdanningsvirksomheten til Database for statistikk om 
høyere utdanning (DBH). UiB hadde internrevisjon på prosedyrene knyttet til denne 
rapporteringen i 2005. I revisjonsrapporten ble det understreket viktigheten av at det 
arrangeres møter med fakultetene i forkant av rapporteringen til DBH, at fakultetene i møter 
godkjenner og går god for de data som rapporteres fra fakultetet i forkant av selve 
rapporteringen, og at dette protokolleres med fakultetsledelsens underskrift. Denne 
prosedyren følges per i dag for alle utdanningsdata unntatt EVU-data. Dette betraktes som 
en svakhet, og gruppen anbefaler at alle utdanningsdata underlegges de samme rutiner for 
rapportering av data til DBH. Videre anbefaler gruppen at det vurderes om det er mulig å ha 
ulike koder for gratisstudier og betalingskurs i DBH. 

 

Konklusjon: 
Slik gruppen ser det er det en nødvendig forutsetning for forankring i fakultetenes øvrige 
virksomhet at arbeidet knyttet til kvalitetssikring følger den samme ansvarsdelingen som for 
grunnutdanningen, slik denne er redegjort for i UiBs kvalitetshåndbok. 

Dette vil trolig innebære at mer av ansvaret for det administrative arbeidet knyttet til 
kvalitetssikring bør flyttes fra SEVU til fakultetene. Samtidig er det avgjørende at de spesielle 
behovene denne virksomheten har, særlig når det gjelder fleksibilitet i forhold til frister for 
oppretting av nye tilbud, ivaretas. 

 

3.1.2 Studieadministrasjon 

Med studieadministrasjon menes i denne sammenhengen følgende administrative prosesser: 

 Rekruttering og markedsføring 

 Opptak av studenter 

 Veiledning 

 Administrasjon knyttet til bruk av e-læringsverktøy 

 Eksamensadministrasjon og vitnemålsutstedelse 

 Oppfølging av studentene i undervisningssituasjonen / tilrettelegging (spesielt for 
EVU-studenter) 

 

                                                
5
 ”Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia”  s. 11. 
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Rekruttering til og markedsføring av etter- og videreutdanning innebærer utarbeidelse av 
informasjon om etter- og videreutdanningstilbud for publisering på web eller for utarbeidelse 
av eventuelt brosjyremateriell, samt annonsering i relevante medier. Rekruttering, 
informasjon og markedsføring av etter- og videreutdanning, gjøres per i dag av SEVU og 
Skolelaboratoriet i realfag. Når det gjelder grunnutdanningen gjøres dette arbeidet i tett 
samarbeid mellom fakultetene, Studieadministrativ avdeling (SA) ved seksjon for 
studieinformasjon og Kommunikasjonsavdelingen.  

Studenter til EVU-kurs tas opp gjennom den såkalte EVU-modulen. Modulen er en web-
applikasjon til FS, på samme måte som opptaksmodulen er det. Opptak av 
videreutdanningsstudenter gjennomføres flere ganger i året og til andre frister enn opptakene 
til bachelor- og masterutdanningene. Opptak til videreutdanningskurs stiller også helt andre 
krav til fleksibilitet enn til de ordinære utdanningene. Det er SEVU som tar opp studenter til 
videreutdanningskurs. Andre lokale opptak (som for eksempel masteropptaket) 
gjennomføres i opptaksmodulen, av fakultetene og i tett dialog med seksjon for 
studieadministrasjon ved SA. 

Videreutdanningsstudenter på enkeltemner veiledes i dag ved SEVU, mens for studenter på 
erfaringsbaserte mastergrader foregår en stor del av veiledningen i det enkelte fagmiljø. For 
alle andre studier ved UiB er veiledningstjenesten lagt til det enkelte fagmiljø eller fakultet. 
Alle fakultet har nå bygget opp informasjonssentre der studieveiledning inngår som en 
sentral funksjon. Videreutdanningsstudenter har andre behov for informasjon og veiledning 
enn det ordinære studenter har. Det kan også være behov for noe annen tilrettelegging for 
videreutdanningsemner enn ordinære studenter.    

Administrasjon knyttet til bruk av læringsstøttesystem som supplement til eller erstatning for 
campusundervisning, er en viktig del av den administrative tilretteleggingen for etter- og 
videreutdanning. Dette gjelder både systemeierskap til e-læringsverktøy, registrering av 
studenter i systemene og brukerstøtte, men ikke minst gjelder det også pedagogisk 
kompetanse på bruk av e-læringssystem. Per i dag bruker de fleste etter- og 
videreutdanningsstudenter Mi side som læringsstøttesystem. I tillegg brukes spesialutviklede 
system for ulike pedagogiske formål, samt et system for digital visning av forelesninger som 
en integrert del av ulike faglig- pedagogiske opplegg.  

Kompetanse på Mi side og brukerstøtte for brukere av dette systemet, gjøres per i dag av 
fakultet og institutt for grunnutdanningsstudenter, mens SEVU gjør dette for EVU-studenter. 
Systemeierskapet for Mi side ligger til Studieadministrativ avdeling. Pedagogisk kompetanse 
på bruk av e-læringssystemer i undervisningen finnes flere steder i organisasjonen, både på 
SEVU og eksempelvis ved Det psykologiske fakultet. Det er viktig for etter- og 
videreutdanningsvirksomheten at denne kompetansen er samlet ett sted i organisasjonen 
slik at fagmiljøene har ett sted å henvende seg for å få råd og veiledning i ulike IKT-baserte 
pedagogiske verktøy og pedagogiske utfordringer og muligheter i bruken av denne typen 
verktøy. 

Administrasjon av eksamen for etter- og videreutdanningskurs innebærer å reservere lokaler, 
anskaffe nødvendig rekvisita, sikre forsvarlig vakthold, koordinere sensureringsarbeidet, 
registrere eksamensdata i FS, sikre forsvarlig arkivering av eksamensprotokoll og 
administrere behandlingen av eventuelle klager. Etter at kandidaten har gjennomført og 
bestått eksamen utstedes vitnemål. All eksamensadministrasjon for etter- og 
videreutdanningsstudenter gjøres per i dag av SEVU. For grunnutdanningen administreres 
eksamen av seksjon for studieadministrasjon ved SA, mens fakultetene utsteder vitnemål. 
EVU-virksomheten krever stor fleksibilitet i forbindelse med eksamensadministrasjonen, 
blant annet når det gjelder tilrettelegging av eksamen for studenter som befinner seg andre 
steder i landet. Dette skiller arbeidet fra eksamensadministrasjonen av grunnutdanningen, 
der det normalt kreves at studenten skal komme til Bergen for å avlegge eksamen. 

Etter- og videreutdanning krever også særlig tilrettelegging og oppfølging av studentene i 
undervisningssituasjonen, idet studentene er å betrakte som kunder. Graden av 
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tilrettelegging er ofte betydelig høyere enn for grunnutdanningsstudenter. Praktisk 
tilrettelegging dreier seg for eksempel om tilstedeværelse under kursoppstart og 
tilrettelegging for eksterne undervisere som det er mange av i all videreutdanning.  

 
Konklusjon: 
Gruppen mener det bør vurderes om flere av disse funksjonene kan løses lokalt, i tilknytning 
til fakultetenes/instituttenes studieseksjoner og informasjonssentre og med støtte fra de ulike 
seksjoner ved Studieadministrativ avdeling, slik dette gjøres for grunnutdanningen. Disse 
funksjonene er ikke vesensforskjellige fra tilsvarende oppgaver knyttet til grunnutdanningen, 
og slik gruppen ser det er det kan flere av disse funksjonene ivaretas lokalt. Dersom 
oppgaver flyttes forutsetter det en økning i administrative ressurser på lokalt nivå. Samtidig 
er det en forutsetning at de særlige behovene som denne studentgruppen har sammenliknet 
med grunnutdanningsstudenter, ivaretas på en god måte. Voksne, yrkesaktive 
deltidsstudenter har andre forventninger og krav til studieadministrativ oppfølging, enn 
grunnutdanningsstudenter.  
 
Markedsføring er en funksjon som i dag i hovedsak ivaretas sentralt, men for 
Skolelaboratoriet i realfag blir dette ivaretatt lokalt. Gruppen mener at tilbudene trolig vil bli 
mindre synlig dersom de i sin helhet spres ut på fakultetene, men her kan være forskjeller 
avhengig av hvilket fagmiljø og hvilken målgruppe det er snakk om. Det som er viktig er at 
dette skjer i tett samarbeid med fagmiljøene.   

 

3.2 Behov for administrative funksjoner knyttet til økonomi 

3.2.1 Krav til rapportering 

UiB skal i følge universitets- og høyskolelovens § 1-4 tilby etter- og videreutdanningstilbud 
innenfor institusjonens virkeområde. Det rapporteres på etter- og videreutdanning i 
dokumentet ”rapport og planer” og da i tilknytning til sektormålet ”samfunnskontakt og 
formidling” og virksomhetsmål 3.1. I 2007 ble det rapportert på omfang og kostnader og 
inntekter knyttet til etter- og videreutdanning, mens det i rapport 2009/planer 2010 ble gitt en 
beskrivelse av aktiviteten og hva universitetet vil gjøre for å styrke etter- og 
videreutdanningen.   

I tillegg til omtale i rapport og planer skal det rapporteres statistikk og nøkkeltall knyttet til 
etter- og videreutdanning til DBH. I databasen ligger det statistikk knyttet til etter- og 
videreutdanning i kategoriene:  

- nøkkeltall: registrerte studenter på videreutdanningsprogram 
- statistikk studentdata: bla studiepoeng og antall studenter, studieprogram, per fakultet 

og per finansieringskilde  
 
I henhold til UiBs regelsamling skal det rapporteres på etter- og videreutdanning i 
utdanningsmeldingene.  

Ved innrapportering til DBH skal det skilles mellom studiepoeng finansiert over institusjonens 
grunnbudsjett og studiepoeng som er bidrags- og oppdragsfinansiert. Hvordan denne 
fordelingen skal gjøres fremgår av dokumentasjonsbeskrivelsen i DBH6. Innrapporterte data 

                                                
6
 Prosentandelen beregnes som institusjonens finansiering i forhold til den totale prisen i 

finansieringssystemets kategorier A - F. Institusjonens finansiering er differensen mellom den totale 
prisen i finansieringssystemet og den eksterne finansieringen. Eksempel: Studieprogram X er plassert 
i kategori F, som har en total pris på kr. 67 000 (undervisningskomponent 27 000+basiskomponent 40 
000). Programmet har en ekstern finansiering (i form av studentbetaling, organisasjoner etc.) på kr 25 
000. Da blir egenfinansieringsprosenten på program X: ((67 000 - 25 000) / 67 000) * 100 = 62,69 %.  
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(studiepoengsproduksjon og kategori) knyttet til videreutdanning inngår i 
Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell og inngår i beregning av resultatmidler 
knyttet til undervisningskomponenten. For omtale av dagens rutiner og arbeidsgruppens 
vurderinger knyttet til rapportering vises det til kapittel 3.1.1 Kvalitetssikring av 
videreutdanning. 

3.2.2 Departementets finansiering av videreutdanning 

Det finnes tre hovedmodeller for finansiering: 

- emnet er 100% finansiert av ekstern oppdragsgiver (oppdragsprosjekt) 
- delvis finansiert av egenbetaling fra studenter og delvis finansiert over UiBs 

grunnbevilgning (egenfinansiert) 
- fullt og helt finansiert over UiBs grunnbevilgning (egenfinansiert) 

 
UiB får resultatmidler for de studiepoengene som er egenfinansiert. 

Under følger en nærmere beskrivelse av hvordan KD finansierer videreutdanning og 
eksempler på hvordan finansieringen blir ved ulike satser for egenbetaling. Beskrivelsen er 
basert på dokumentet ”Orientering om forslag til statsbudsjettet 2011 for universiteter og 
høyskoler.” 

Finansieringssystemet til universiteter og høgskoler er et nasjonalt system og er i hovedsak 
likt for alle institusjoner. Det består av en to deler:  

I. Lagsiktig og strategisk ramme (basisbevilgning) 
II. Resultatbasert uttelling; utdanningsinsentiver og forskningsinsentiver 

 
Utdanningsinsentivene har en åpen budsjettramme og bevilgningen er basert på oppnådde 
resultater. For videreutdanning er det indikatoren ”avlagte studiepoengsenheter” som har 
betydning. Uttelling beregnes på grunnlag av antall avlagte 60 studiepoengsenheter og 
studiene er delt inn i seks ulike kostnadskategorier med satser som gjenspeiler ulik grad av 
undervisnings- og utstyrsintensitet mellom studier. Den resultatbaserte uttellingen tilsvarer 
40% av beløpet som er tilknyttet den enkelte kategorien, mens 60% av satsen er strategisk 
tildeling (basisbevilgning). Ved beregning av resultatbasert uttelling i 2011 legges 
innrapporterte tall for 2009 til grunn, og tildelingen i 2011 er beregnet ved at satsen for den 
enkelte kategori er multiplisert med differansen mellom avlagte studiepoengsenheter i 2009 
og 2008. 

 
Fra og med rapporteringsåret 2010 er det foreslått en endring i modellen som vedrører 
videreutdanning. Videreutdanning har til nå stort sett blitt plassert i kategori F (laveste 
kategori), med noen unntak. Fra 2010 skal studiepoeng avlagt på videreutdanninger 
rapporteres i samme kategori som tilsvarende grunnutdanning.  

 
Dette vil få virkning fra 2012, men vil ikke medføre vesentlige endringer i hvilken kategori 
videreutdanningstilbudet i dagens portefølje plasseres i fordi størstedelen av dagens tilbud 
gis innenfor HF og SV hvor grunnutdanning faller inn under kategori F. 

 
Ved å bruke KDs finansieringsmodell kan man si noe om hvordan KD finansierer 
videreutdanning og hvordan egenbetaling påvirker dette. Dette illustreres i etterfølgende 
eksempler.     

 
Eksempel 1:  
Opprettelse av et nytt videreutdanningsemne som faller inn under kategori F i 
departementets finansieringsmodell. Dette tilsvarer kr 80.000 per 60-studiepoengsenhet, 
hvorav kr 32.000 er resultatmidler og kr 48.0000 er strategisk tildeling (basisfinansiering). 
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Emnet i dette eksempelet tilsvarer 15 studiepoeng og egenbetaling pr student er satt til kr 
15.000. Forutsatt at 4 studenter består eksamen (til sammen betalt kr 60.000 i egenbetaling) 
gir dette følgende finansiering:  

 
Andel egenfinansiering (finansiert over institusjonens grunnbudsjett) blir 25 % (80.000 -
60.000/80.0000). Finansieringen blir da som følger (forutsatt at de reelle kostnadene er lik 
kategorisatsen):  

Finansiering Beløp 

Egenbetaling studenter  60.000 
Resultatmidler undervisning (0,25*32.000) 8.600 
UiBs egenandel (basis) (0,25*48.000)  12.000 

Sum 80.000 

 
Dersom UiBs kostnader ved å tilby dette kurset er høyere enn sum av egenbetaling fra 
studentene og resultatmidler gir studiet underskudd. I eksempelet over, med 4 studenter, 
tilsvarer dette kr 68.600 - eller kr 17.000 per student.   

 
Eksempel 2:  
Samme eksempel som over, men egenbetalingen er satt til kr 25.000 pr student. Dette gir 
andel egenfinansiering (finansiert over institusjonens grunnbudsjett) på 0 % fordi 
egenbetaling fra studenter overstiger KDs sats for studiet. Finansieringen av studiet blir da 
som følger:  

Finansiering Beløp 

Egenbetaling student 100.000 
Resultatmidler undervisning (0*32.000) 0 
UiBs egenandel (basis) (0*48.000)  0 

Sum 100.000 

 
Dersom UiBs kostnader ved å tilby dette kurset er høyere enn egenbetaling fra studentene 
gir studiet underskudd. I eksempelet over, med 4 studenter, tilsvarer dette kr 100.000 - eller 
kr 25.000 per student.  

 
Eksempel 3:  

Opprettes et nytt videreutdanningsemne som faller inn under kategori F i departementets 
finansieringsmodell, studiet tilsvarer 15 studiepoeng, studiet kommer inn under reglene for 
”gratisstudier” og det kan ikke kreves egenbetaling. Forutsatt at 4 studenter består eksamen 
gir dette følgende finansiering:  

Dette gir andel egenfinansiering (finansiert over institusjonens grunnbudsjett) på 100 %. 
Finansieringen blir da som følger (forutsatt at de reelle kostnadene er lik kategorisatsen):  

Finansiering Beløp 

Egenbetaling studenter  0 
Resultatmidler undervisning (100*32.000) 32.000 
UiBs egenandel (basis) (100*48.000)  48.000 

Sum 80.000 

 
Dersom UiBs kostnader ved å tilby dette kurset er høyere enn sum av resultatmidler gir 
studiet underskudd. I eksempelet over, med 4 studenter, tilsvarer dette kr 32.000 - eller kr 
8.000 per student.   

Det er opp til den enkelte institusjon å bestemme hvilken modell som skal benyttes i den 
interne viderefordelingen av budsjettmidler fra KD. I UiBs budsjettfordelingsmodell har til nå 
65% av resultatmidlene knyttet til utdanning blitt videreført fakultetene, men fra 2011 øker 
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denne andelen til 75%. Denne endringen er begrunnet i Risautvalgets innstilling og vil gi 
fakultetene økt gevinst ved resultatforbedring, men medfører samtidig at fakultetene tar en 
større del av kostnadene når resultater ikke innfris.   

Dersom universitetsstyret ønsker å gi fakultetene sterkere insentiver for å drive med 
videreutdanning enn det som ligger i dagens budsjettfordelingsmodell kan dette for eksempel 
gjøres ved å gi studiepoeng fra videreutdanning høyere uttelling i resultatmodellen enn 
øvrige studiepoeng, eller sette en høyere pris på disse studiepoengene. En slik endring av 
UiBs budsjettfordelingsmodell endrer imidlertid ikke UiBs uttelling i KDs finansieringsmodell 
og innebærer at insentivet må finansieres innenfor eksisterende budsjettramme. 
Arbeidsgruppen mener insentiver er en av flere faktorer som er viktig for å få instituttene og 
fakultetene til å satse på videreutdanning. En annen mulig insentivordning som har vært 
diskutert er at det ved utvikling av nye betalingsstudier settes av midler, enten på 
fakultetsnivå eller på sentralt nivå, som kan dekke eventuelt underskudd det/de første 
året/årene emnet tilbys da de enkelte instituttene finner det vanskelig å prioritere dette når 
det er stor usikkerhet knyttet til økonomien i prosjektet.   

Tilsvarende insentiv kan anvendes dersom det er ønskelig å belønne tiltak knyttet til 
etterutdanning, men det fordrer at det utvikles et godt system for å registrere slik virksomhet, 
og gruppen anbefaler ikke dette.   

Hvordan resultatmidler blir viderefordelt innenfor de enkelte fakultetene varierer. Det er 
fakultetsstyret ved det enkelte fakultet som bestemmer hvilken budsjettfordelingsmodell som 
anvendes internt.  

Oppdragsprosjekter gir ikke uttelling i form av resultatmidler, men skal til gjengjeld være 
100% finansiert av ekstern oppdragsgiver.  

3.2.3 Krav til økonomioppfølging 

I økonomimodellen til UiB skilles det mellom virksomhet finansiert av tilskudd fra 
Kunnskapsdepartementet, benevnes Grunnbevilgningen (GB), og virksomhet som er 
bidrags- og oppdragsfinansiert (BOA).  

Virksomheten knyttet til etter- og videreutdanning blir i dag kategorisert på følgende måte: 

I) Grunnbevilgningen: ”gratisstudier” 
II) Bidragsaktivitet: kurs med egenbetaling fra studenter 
III) Oppdragsaktivitet: 100% finansiert av oppdragsgiver 

 
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet skal forvaltes i henhold til ”Reglement om statlige 
universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer” (også kalt BOA-
reglementet) som trådte i kraft 1. januar 2008. BOA-reglementet regulerer blant annet 

hvordan overskudd/underskudd skal regnskapsføres på både bidrags- og 
oppdragsprosjekter, og det stiller krav til synliggjøring av egenfinansiering i regnskapene til 
bidragsprosjektene.  

For både bidrags- og oppdragsprosjekter stiller reglementet krav om at aktiviteten må 
organiseres som prosjekt, at det utarbeides egne avtaler og periodiserte budsjett og 
regnskap. Videre stilles det krav om at oppdragsgiver (for oppdragsprosjekter) må dekke alle 
direkte og indirekte kostnader som oppdraget fører med seg, og institusjonen skal kunne 
dokumentere dette, jf pkt 2.2 i BOA-reglementet.  
 
Etter at det nye reglementet kom har KD kommet med presiseringer knyttet til praktisering av 
regelverket som går i retning av at etter- og videreutdanning med egenbetaling ikke 
nødvendigvis kommer inn under BOA-reglementet, men kan regnskapsføres innenfor GB, og 
at egenbetaling da føres som salgsinntekt. Disse presiseringene er imidlertid kun gitt muntlig. 
Av skriftlig dokumentasjon som omhandler dette temaet nevnes spesielt brev av 23.april 
2008 fra KD, tredje avsnitt, hvor det står at: ”Egenbetalingsforskriften åpner for at 
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institusjonene unntaksvis kan tilby visse andre studier med egenbetaling fra enkeltstudenter, 
jf. § 3-2 første ledd. Slike studier skal regnskapsmessig og i reglementets forstand behandles 
som bidragsfinansiert aktivitet, uavhengig av økonomisk resultat og uavhengig av om 
egenbetaling dekker alle kostnader”. 

Ved UiB, UiO og NTNU blir studier med egenbetaling kategorisert som bidragsprosjekter, 
men det er kjent at andre institusjoner i sektoren har annen praksis. Det er uheldig at det ikke 
er lik praksis i sektoren, men inntil det eventuelt foreligger skriftlige retningslinjer fra KD som 
tilsier at dagens rutiner for kategorisering må endres anbefaler arbeidsgruppen at UiB 
fortsette dagens praksis. De muntlige signalene som er gitt fra departementet går i retning av 
at kurs med egenbetaling skal regnskapsføres innenfor grunnbevilgningen. Det vil være fullt 
mulig å håndtere dette innenfor dagens økonomimodell ved å ta i bruk noen få interne 
prosjektnummer og ved å bruke analysenummer og stedkoder for ytterligere spesifikasjon.  

Uavhengig av hvordan etter- og videreutdanning kategoriseres innenfor økonomimodellen 
mener arbeidsgruppen at krav til budsjettering, regnskapsføring og oppfølging bør følge 
samme rutiner og regler som annen virksomhet ved UiB. UiBs verktøy for å sikre at krav til 

avtaler, budsjett og regnskapsføring etterleves for bidrags- og oppdragsprosjekter er 
prosjektregnskapsmodulen (PA). Dette verktøyet har gjort det mulig å bygge inn en del 
kontroller og rutiner som skal sikre at BOA-reglementet etterleves, blant annet er det ikke 
mulig å henføre kostnader til et prosjekt før budsjettet er godkjent. Alle fakultet/institutter 
bruker dette verktøyet i dag, og har rutiner og prosedyrer for oppfølging av oppdrags- og 
bidragsprosjekter. Ingen av prosjektene som administreres av SEVU blir per i dag 
regnskapsført i PA.  Arbeidsgruppen mener det bør utredes nærmere om det er 
hensiktsmessig å legge bidrags- og oppdragsprosjekter knyttet til etter- og videreutdanning 
inn i PA. Fakturering av større mengder kunder/studenter per prosjekt kan imidlertid by på 
utfordringer.  Hvis det ikke er hensiktsmessig å anvende PA bør man se nærmere på 
hvordan man kan videreutvikle dagens rutiner for budsjettering, synliggjøring av 
egenfinansiering og økonomioppfølging av bidragsprosjekter slik at de blir i tråd med kravene 
BOA-reglementet stiller. En tilsvarende gjennomgang bør gjøres for oppdragsprosjekter da 
oppdragsprosjektene som administreres ved SEVU ikke blir budsjettert i økonomisystemet, 
og det fremgår ikke av regnskapene om de er fullfinansiert. SEVU har utarbeidet mal for 
budsjettering av bidrags- og oppdragsprosjekter, og alle tilbud blir budsjettert i samarbeid 
med aktuelle fagmiljø, men prosjektbudsjettene blir ikke lagt inn i økonomisystemet og kan 
dermed ikke brukes til økonomioppfølgningsformål. 

For ”gratisstudier” som finansieres innenfor grunnbevilgningen finnes det per i dag ingen 
felles retningslinjer for hvordan disse skal regnskapsføres og følges opp, og det er heller ikke 
mulig å ta ut rapporter som viser regnskapsførte kostnader knyttet til slike studier. Dersom 
det er ønskelig å følge opp kostnadene knyttet til disse kan det utarbeides felles retningslinjer 
for budsjettering, regnskapsføring og rapportering. For å skille denne virksomheten fra øvrig 
virksomhet innenfor grunnbevilgningen kan kostnader henføres til ett felles prosjektnummer 
(internt prosjekt) i kombinasjon med stedkoder og eventuelt analysenummer.   

 
Konklusjon: 
Ansvaret for økonomioppfølgingen av oppdrag- og bidragsfinansiert virksomhet er normalt 
tillagt prosjekteier, det vil si instituttet (eventuelt fakultetet). Ansvaret for økonomioppfølging 
av etter- og videreutdanningsvirksomhet som er oppdrag- og bidragsfinansiert derimot er i 
hovedsak tillagt SEVU. For gratistilbud er det fakultetet og instituttet som har ansvaret.  
 

Arbeidsgruppen mener det bør utredes nærmere om ansvaret for økonomioppfølging av alle 
videreutdanningsprosjekter bør legges til instituttene/fakultetene, eller om økonomioppfølging 
av betalingsstudier best ivaretas sentralt. Uavhengig av hvor ansvaret for betalingsstudier 
legges bør det foretas en gjennomgang av rutiner og praksis rundt budsjettering og 
økonomioppfølging for å sikre at kravene som stilles i BOA-reglementet etterleves og at det 
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gjøres en risikovurdering av planlagte tilbud. Det bør også utredes om PA-modulen kan 
anvendes på videreutdanningsprosjekter som er oppdrag- og bidragsfinansiert.  

Dersom ansvaret for økonomioppfølging flyttes fra sentralt nivå til fakultet/institutt må det 
følge med ressurser til dette. Dersom ansvaret forblir på sentralt nivå, er det likevel viktig at 
det for hvert tilbud utarbeides budsjett i tett samarbeid med fakultet og institutt. 

 

3.3 Behov for administrative funksjoner knyttet til personaladministrasjon 

Som tidligere nevnt er universitetet etter loven forpliktet til å tilby etter- og 
videreutdanningstilbud ”innenfor institusjonens virkeområde”.  

Ved UiB satses det på en styrking av denne virksomheten og å finne virkemidler for å 
forankre slike undervisningstilbud i fakultetenes samlede forsknings- og utdanningsstrategier. 

Det knyttes mye personaladministrasjon til inngåelse av arbeidskontrakter, avtaler og 
honorering både i forhold til egne ansatte og eksterne/innleide bidragsytere. 

Ansettelsesforhold knyttet opp til videreutdanningsprosjekter og undervisningstilbud skal 
alltid legges til institutt/fakultet, uavhengig av finansieringsmodell.   

Kompetanse innen feltet er viktig for å sikre likebehandling innen universitetet og at 
gjeldende regelverk følges.  

Det er en målsetting for UiB at en økt andel av universitetets videreutdanningstilbud utvikles, 
tilbys og integreres som en del av fagmiljøenes ordinære virksomhet, og at 
undervisningsregnskapet dekker denne aktiviteten. Men for å stimulere til engasjement vil 
det være nødvendig å engasjere egne lærekrefter utover ordinær stilling og honorere disse 
for ekstraarbeidet.  

I alle tilfeller som utløser honorar, skal det inngås skriftlige, tidsavgrensete avtaler. 

For egne ansatte gjelder følgende når undervisningsaktivitet i EVU-virksomhet ikke er 
integrert i ordinær undervisnings- og forskningsvirksomhet: 

- Tilsatte ved UiB kan på frivillig basis utføre undervisningsoppdrag for SEVU under 
forutsetning av at arbeidspliktene i ordinær stilling er oppfylt. 

- Ekstraarbeid for UiBs egne ansatte avtales med den enkelte arbeidstaker og 
godtgjøres som merarbeid etter overtidssats i henhold til A-tabellen.  

- Ekstraarbeid må ikke medføre en arbeidsmengde som overstiger Arbeidsmiljølovens 
regler om arbeidstidsordninger. 

- Tillegg etter B-regulativet kan benyttes for oppgaver som ikke refererer seg til 
timeforbruk. Dersom vilkårene er til stede for bruk av B-regulativet, kan søknad rettes 
til Personal- og organisasjonsavdelingen og eventuelt forhandles med 
tjenestemannsorganisasjonene i henhold til Hovedtariffavtalens pkt. 2.3.4- 1a.  

- Før det inngås avtale mellom arbeidstaker og SEVU, skal instituttleder skriftlig 
bekrefte at den tilsatte har oppfylt arbeidsplikten i ordinær stilling. 

- Dersom arbeidet utføres innenfor arbeidsplikten i ordinær stilling, refunderes 
lønnskostnadene m.v. direkte til instituttet fra SEVU. 

 
Ved Norges Handelshøyskole er det etablert ny praksis ved bruk av egne tilsatte til 
ekstraarbeid i forbindelse med videreutdanningsvirksomheten. Avtalen om slik honorering er 
inngått mellom partene, og går i korte trekk ut på at meransvar bør honoreres med et 
tidsavgrenset tillegg etter B-tabellen eller som kronetillegg. Det er en forutsetning for 
honorering av meransvar at det ikke ligger naturlig til den ordinære stillingen slik den er 
definert ved fastsettelse av regulativlønn.  
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Beslutningen om B-tillegg eller kronetillegg tas av den instans som har budsjettansvar. Det 
forutsettes at det er finansiell dekning i budsjettrammene eller gjennom det eksternt 
finansierte prosjektet. 

Tilleggets størrelse skal følge satser som er fastsatt etter etablert praksis. 

 
I en del tilfeller er det nødvendig å engasjere eksterne undervisningskrefter 

Eksterne undervisningskrefter kan engasjeres for konkrete, tidsbegrensete oppdrag. 

Hovedreglene er da: 

- Undervisning honoreres per klokketime etter C-tabellen, inklusiv for- og etter- 
arbeidsfaktor. 

- Tidsbegrenset tilsetting: Statens Personalhåndbok 2.2.6.1 sier følgende: 

”En tjenestemann som bare trengs for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt 
oppdrag, kan tilsettes midlertidig etter tjml. § 3 nr. 2 bokstav a. Det er på tilsettingstidspunktet 
at arbeidsgiver må vurdere om lovens vilkår er oppfylt. Dersom arbeidsgiver, etter et 
forsvarlig skjønn, på dette tidspunkt må anta at arbeidsoppgavene vil være avgrenset, enten 
tidsmessig eller oppdragsmessig, så vil midlertidig tilsetting kunne foretas. Om forholdene 
senere skulle endre seg, vil ikke det medføre at det opprinnelige tilsettingsvedtaket må 
betraktes som ulovlig. Det er intet i veien for at en tjenestemann kan tilsettes for en lengre 
periode enn fire år, dersom det tidsbegrensede arbeidet på ansettelsestidspunktet antas å 
vare noe ut over fire år. Vedkommende vil imidlertid kunne opparbeide sterkt stillingsvern 

etter mer enn fire års tilsetting” 

En del tilbud etterspørres, initieres og finansieres av eksterne oppdragsgivere.  

Tilsettinger i eksternt finansierte oppdrag 

Tjenestemannslovens forskrift § 2 nr 4 inneholder regler for tilsetting mv i eksternt finansierte 
oppdrag. Bestemmelsen er fortolket på følgende måte: 

”Ekstern finansiering innebærer en overføring av midler fra en annen virksomhet som ikke 

står i en slik forbindelse med vedkommende virksomhet at det er naturlig å vurdere 
finansieringen som intern.” 

Oppdrag innebærer, etter departementets oppfatning, en forutsetning om at arbeidet er 

tidsavgrenset og primært skal utføres på vegne av den virksomhet som finansierer 
oppdraget. 

Videre står det i Forskriften: ”Med eksternt finansiert personale forstås tjenestemann som 

er midlertidig tilsatt i en virksomhet for å utføre oppdrag som helt ut, eller i det alt vesentlige, 
finansieres ved inntektsoverføring av midler fra en annen virksomhet.” 

Ved tilsettinger for å utføre arbeid som er eksternt finansiert, behøver ikke stillingen 

kunngjøres ledig, og saksbehandlingsreglene i lovens §§ 4 og 5 behøver heller ikke følges.  

Det er ikke avklart hva slags rettigheter til fast stilling ansatte knyttet til EVU-tilbud med 
ekstern finansiering har. Dette er det nødvendig å utrede nærmere. 

 

Konklusjon: 

Gruppen mener at dersom det skal oppnås økt oppmerksomhet om EVU-tilbud og at 
virksomheten skal inngå i planer og strategier ved institutt og fakultet, bør personalansvaret 
på sikt forankres i enhetene. Det må imidlertid utredes nærmere hva slags rettigheter ansatte 
på EVU-tilbud med ekstern finansiering kan gjøre gjeldende.  

http://www.lovdata.no/all/tl-19830304-003-001.html#3


 

 

 

18 

Disponering av egne undervisningsressurser, enten som ordinære eller ekstraordinære 
oppgaver, midlertidige tilsettinger av eksterne undervisningskrefter og tilsettinger i eksternt 
finansierte prosjekt, er til enhver tid oppgaver som må ivaretas på en profesjonell måte og i 
henhold til gjeldende regelverk. Gruppen er kjent med at det etter oppsigelsen av særavtalen 
om lønns- og arbeidsvilkår for vitenskapelige ansatte, har vært en del usikkerhet om 
avlønning for EVU-undervisning, og at det ved UiB vurderes å ta opp til drøftelse et slikt 
avlønningssystem som NHH har etablert for slikt arbeid. Gruppen gir sin tilslutning til at det 
arbeides for å avklare hvilket avlønningssystem som er mest hensiktsmessig for 
virksomheten. 

 

3.4 Andre nødvendige administrative funksjoner  

Andre administrative funksjoner gruppen mener trengs for å tilby videreutdanning er 
markedskommunikasjon, oppgaver knyttet til kontraktsinngåelser og nettverksarbeid. 
 

Et relevant videreutdanningstilbud krever en aktiv dialog og kommunikasjon med bedrifter og 
institusjoner for å vise bredden i etter- og videreutdanningstilbudet for arbeidslivet, og for å 
formidle videreutdanningsbehov fra arbeidslivet til fagmiljø med relevant 
forskningskompetanse. Slik markedskommunikasjon ivaretas i dag hovedsakelig av SEVU.  

Arbeidsgruppen mener markedskommunikasjon er en oppgave som i hovedsak bør ivaretas 
sentralt, men at markedskommunikasjon inn mot skoleverket kan ivaretas lokalt dersom 
faglige hensyn tilsier det. For andre områder kan sentral enhet spille en viktig rolle som 
katalysator for utvikling av videreutdanningstilbud fordi de blir bindeleddet mellom markedet 
og fagmiljøene  

En del oppdrag knyttet til etter- og videreutdanning konkurranseutsettes. De konkurransene 
som SEVU klarer fanger opp sendes videre til aktuelle institutt for vurdering der, men det er 
per i dag ikke nødvendigvis tilstrekkelige ressurser lokalt til å følge opp slike prosesser og 
det er ikke ressurser sentralt til å bistå i slike prosesser.    

For kurs som er 100 % finansiert av en oppdragsgiver skal det inngås skriftlig avtale med 
oppdragsgiver som blant annet regulerer hvilke tjenester som skal leveres og pris for disse. 
Til dette formålet kan det utarbeides standardkontrakter, men kunden har gjerne egne 
kontraktsmaler, eller krav de ønsker å kontraktsfeste. Slike prosesser innebærer gjerne 
forhandlinger med kunden og det kan være formålstjenelig for UiB å ha spesialkompetanse 
tilgjengelig, juridisk og/eller innkjøpsfaglig kompetanse, som kan bistå enhetene i slike 
prosesser.  Arbeidsgruppen mener slik kompetanse bør finnes sentralt. 

SEVU har ulike oppdrag og oppgaver knyttet til nettverk lokalt, regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Eksempler på dette er arbeidet med Alumni, Norgesuniversitetet og European 
Universities Continuing Education Network – EUCEN. Arbeidsgruppen mener ansvaret for 
arbeid knyttet til EVU-nettverk fortsatt bør ligge sentralt ved UiB, men at ansvar for nettverk 
inn mot etter- og videreutdanning av lærere kan gjerne ligge lokalt dersom faglige hensyn 
tilsier det. 

 

 
 
Bergen, 13. januar 2011 

 
 
Christen Soleim 
Avdelingsdirektør, Studieadministrativ avdeling  
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Vedlegg 2 

 

Tabell 1 Totalregnskap for oppdragsprosjekter ved SEVU 2009 

Årsbudsjett Budsjett 

hittil i år

Regnskap hittil 

i år

I/K ARTSKLASSENY-ARTNAVN                                                  .

Innt. 3 inntekter 3202 Inntekter kurs/seminar 0 0 -3 000 220

3291 Diverse inntekter utenom avgiftsområdet 0 0 -985 000

3507 Prosjektsaldo korrigering til nytt sted 0 0 -1 797 872

3513 Prosjektsaldo oppdragsprosj. overf til/fra neste periode GL 0 0 2 609 602

Sum 0 0 -3 173 490

Kostn. 5 lønn 0 0 1 291 060

6-7 adk. 0 0 647 492

8-9 annet 0 0 1 234 938

Sum 0 0 3 173 490

Sum Total 0 0 0  

 

Tabell 2 Totalregnskap for bidragsprosjekter ved SEVU 2009 

Årsbudsjett Budsjett 

hittil i år

Regnskap 

hittil i år

I/K ARTSKLASSE NY-ARTNAVN                                                  .

Innt. 3 inntekter 3202 Inntekter kurs/seminar 0 0 -10 958 786

3291 Diverse inntekter utenom avgiftsområdet 0 0 -68 880

3502 Prosjektsaldo overført fra forrige år 0 0 -7 941 466

3503 Prosjektsaldo overført til/fra neste periode 0 0 7 211 077

3507 Prosjektsaldo korrigering til nytt sted 0 0 1 797 872

Sum 0 0 -9 960 183

Kostn. 5 lønn 0 0 4 321 436

6-7 adk. 0 0 2 587 233

8-9 annet 0 0 3 051 515

Sum 0 0 9 960 183

Sum Total 0 0 0  
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Styrking av universitetets etter- og videreutdanning - 
høringsuttalelse fra FoF 

 

Vi viser til brev av 31. mars om høringssaken ”Styrking av universitetets etter- og 

videreutdanning”, og avgir med dette uttalelse i saken. 

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har i dag det faglige ansvaret for 

videreutdanningsemnene ”Norge som innvandringsland” (4 emner à 15 studiepoeng). Vi har 

relativt nylig også stått for tilbudet ”Filosofi i skolen”, et videreutdanningsopplegg for lærere i 

den videregående skolen. Vår høringsuttalelse vil nok i noen grad være preget av våre 

erfaringer med disse tilbudene, men med håp om at noen av våre innspill er gyldige også 

innenfor en noe større sammenheng.  

 

Vi tar i tur og orden for oss de momentene som bes kommentert særskilt: 

 

 Nyetableringer for videreutdanningstilbud skal være mulig å knytte til ett av tre 
fokusområder for EVU-innsats; videreutdanning av lærere, tilbud innenfor forsknings- 
eller undervisningsområdene eller tilbud utviklet i samarbeid med 
organisasjoner/fagforeninger med spesifikke videreutdanningsbehov. 

 

Vi er enige i at disse tre fokusområdene framstår som særlig viktige for framtidig 

EVU-virksomhet. Vi stiller oss likevel tvilende til om det er hensiktsmessig å legge 

slike bindinger på etablering av framtidige EVU-tilbud. En slik føring kan gjøre det 

vanskeligere å møte etterspørsel etter EVU-tilbud fra både næringsliv, forvaltning og 

aktører innenfor den offentlige tjenesteproduksjonen (f. eks. helsevesenet). For å 

understreke vårt poeng siterer vi fra innledningen til en av rapportene som ligger til 

grunn for høringssaken: ”Kontakt og god forankring i regionalt og lokalt næringsliv er 

derfor viktig å stimulere og opprettholde”. 

 

 En konsekvens av sterkere lokal forankring av videreutdanningstilbudene innebærer 
også at undervisningskreftene bør tilsettes lokalt og inngå i det samlede 
undervisningsregnskapet for enhetene. 

Referanse Dato 

2011/4570-STT 28.04.2011 
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Vi ser ingen gode grunner til at undervisningskreftene knyttet til EVU-virksomhet ikke 

skal tilsettes ved instituttene på samme måte som det øvrige 

undervisningspersonellet. Når det er sagt, vil vi påpeke følgende: 

 

1) Det er viktig at det er visse insentivordninger knyttet til 
kompensasjonen/avlønningen av de som påtar seg undervisning ved EVU-tilbud. 
Dersom dette er arbeid som normalt skal gjøres av de ordinært vitenskapelige 
ansatte ved instituttene, vil det i praksis ofte være vanskelig å sette folk til slikt 
arbeid uten å kunne tilby noe utover alminnelig arbeidstidsregnskapsregistrering 
av innsatsen. Dette er arbeid som ofte vil foregå på ugunstige tidspunkter, i tillegg 
til at det nok vil stille andre og strengere krav til foreleserens forberedelser og 
faglige innsats ellers. Etter vår oppfatning bør det ved UiB utformes en egen 
avtale som regulerer denne typen arbeid, slik andre EVU-leverandører etter det vi 
forstår har gjort.    

 

2) Etter- og videreutdanningstilbud vil ofte ha en nokså begrenset levetid, ikke minst 
grunnet forhold på etterspørselssiden. Dette bidrar i seg selv til at det kan være 
hensiktsmessig å bruke midlertidig arbeidskraft ved slike undervisningstilbud, helt 
eller delvis. Nå er det imidlertid en kjent sak at dette har visse arbeidsrettslige 
problemstillinger knyttet til seg - en for lang sammenhengende tjenestetid kan, 
etter tjenestemannslovens bestemmelser, utløse uønskede krav om fast 
ansettelse.                        

 

Vi anser det som svært viktig å få en endelig avklaring på om midlertidig 

ansettelse ved (økonomisk selvdrevne) videreutdanningstilbud gir grunnlag for 

denne typen rettskrav. Hvis det stemmer, vil det etter vår oppfatning være et 

vesentlig hinder for en god drift av det framtidige videreutdanningstilbudet.    

 

 PA-modulen bør anvendes på videreutdanningsprosjekter som er oppdrags- og 
bidragsfinansiert, på same måte som for annen BOA-aktivitet. 

 

Vi kan ikke finne noen tungtveiende grunner til at oppdrags- og bidragsfinasierte 

videreutdanningstilbud ikke skal budsjetteres og følges opp i økonomisystemets 

prosjektmodul.   

 

 Kvalitetssikring og utarbeidelse av studie- og emneplaner er et faglig ansvar, og 
studieplaner og emnebeskrivelser må utarbeides og driftes lokalt. Øvrig 
administrasjon knyttet til opptak, informasjon og eksamen/vitnemål, bør i større grad 
kunne utføres ved institutt/fakultet enn det som er tilfellet i dag. 

 

Ettersom det i dag er stort sett er instituttene som er ansvarlige for utarbeidelsen av 

studie-/emneplaner for EVU-tilbudene, er et minimum av det faglige ansvaret ivaretatt 

i og med denne oppgaven. Dersom de administrative oppgavene også overføres vil 

det sikre at instituttene/fakultetene får et større eierskapsforhold og ansvarsfølelse for 

disse tilbudene, noe vi tror er et ubetinget gode. Her må det likevel advares mot 

forhastede endringer. Vi tror eksempelvis ikke at det er særlige fordeler med å 

desentralisere de oppgavene som er knyttet til informasjon og markedsføring av 

tilbudene. Universitetet må fortsatt ha en sterk sentral instans som ivaretar slike 

oppgaver og fungerer som et enhetlig kontaktpunkt mot EVU-markedet. Dessuten vil 
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vi tro at det fortsatt, i mange tilfeller, behøves et koordinerende ledd mellom ulike 

fagmiljøer.       

 

 Dersom større deler av administrasjonen knyttet til EVU-virksomheten flyttes fra 
sentraladministrasjonen til fakultetene, bør også ressurser som per i dag er bundet 
opp sentralt overføres til fakultetene. 

 

I utgangspunktet er det nesten umulig å svare noe annet enn ja på dette spørsmålet. 

Likevel: Hvorvidt de samme personer som i dag sysler med administrasjon av  

EVU-virksomheten uten videre skal overføres til fakultetene, bør vurderes i en større 

sammenheng. Hvis der er slik at EVU-virksomheten ved UiB har behov for en ”ny 

start” og vi nå står overfor en større reorganisering av hele EUV-virksomheten ved 

UiB, bør nok fakultene/instituttene selv få vurdere hvordan de skal løse oppgavene 

og ikke minst hvordan arbeidsoppgavene skal organiseres og fordeles. Nyansettelser 

bør heller ikke utelukkes i den forbindelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigdis Songe-Møller 

instituttleder Steinar Thunestvedt 

 administrasjonssjef 
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Høringsuttalelse fra IF: Styrking av universitetets etter- og 

videreutdanning 

 
 

Ved Universitetet i Bergen er det utarbeidet en faglig og en administrativ rapport om den 

videre satsingen på etter- og videreutdanning ved institusjonen. Instituttet er bedt av 

fakultetet om å vurdere spørsmålene som er stilt i oversendelsesbrevet fra universitetet 

sentralt og å uttale seg om mulighetene som fagmiljøene ser i utvikling av etter- og 

videreutdanningstilbud, jf brev av 31. mars i år. I tillegg til å gjøre dette, vil vi i det 

følgende til slutt ta med noen mer generelle kommentarer og momenter. 

 

Spørsmålene som er stilt i oversendelsesbrevet fra universitetet sentralt 

 

Først kommenteres også kort arbeidsgruppenes anbefalinger (jf strekpunktene på side 1 i 

oversendelsesbrevet): 

 

– Videreutdanning bør være en integrert del av forsknings- og 

undervisningsvirksomheten, ikke fungere som en distraksjon og tilleggsoppgave i 

miljøene 

 

Det er viktig å streke under at videreutdanningen skal være en integrert del av 

undervisningen på faget. Derfor er dette også hele fagets og hele instituttets ansvar på 

linje med annen undervisning.  

 I det hele argumenterer innstillingene for at videreutdanningen må forankres 

tydeligere på institutt og fakultet, og dette vil innebære en desentralisering av 

administrative oppgaver. Dette finnes det gode argument for, og en del oppgaver – slik 

som studentkontakt - kan overføres til lokalnivået. Men IF mener likevel at noen av 

oppgavene knyttet til EVU bør gjøres av et sentralt organ (f.eks. SEVU), og her tenker vi 

særlig på samfunnskontakt, kontakt med departementet med henblikk på hva som skjer 

innenfor EVU-sektoren, informasjonsarbeid og markedsføring. Etter vårt syn har SEVU 

hatt en viktig rolle med hensyn til å ta initiativ, holde UiB oppdatert om nye initiativ fra 

styresmaktene, hjelpe fagmiljøene med å lage større søknader, holde kontakten med 

omverdenen og markedsføre UiBs videreutdanning. Dette er arbeid som krever 

kompetanse og tilsatte. Skal UiB satse sterkere på videreutdanningen framover, trengs det 

folk til å ta seg av disse funksjonene. Kanskje kan SEVU reduseres gjennom at noen 

funksjoner overføres til lokalnivået. Men det bør være igjen en kjerne av SEVU som kan 

arbeide strategisk med de oppgavene som er skissert ovenfor. Ellers kommer en til å ende 

opp med en oppflising av den strategiske satsingen og en de facto nedprioritering av 

videreutdanningen ved UiB.  

 Når det gjelder den lokale organiseringen av videreutdanningen, går IF inn for en 

delt modell der fakultetet administrerer tilbud spesifikt rettet mot lærere (f.eks. 

erfaringsbasert master i engelsk), slik det også er lagt opp i dag, og instituttet tar seg av 

de øvrige tilbudene (f.eks. spansk og tysk). En forutsetning her er at det blir tildelt 

ressurser i form av stillinger til å ta seg av de administrative oppgavene. 

 

– Videreutdanning bør inngå i vurderinger knyttet til dimensjonering og 
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kostnadsberegning av undervisningsaktivitet 

 

Vi støtter arbeidsgruppenes vurdering. Her er det viktig at for eksempel fag som opplever 

en neddimensjonering, blir støttet dersom faget viser initiativ gjennom nysatsing innenfor 

videreutdanning. Slik satsing må tillegges vekt når det avgjøres om stillinger skal fornyes 

eller opprettes. 

 

– Videreutdanning bør inngå i etablerte kvalitetssikringsprosedyrer for forvaltning 

av studietilbud (Kvalitetshandboka), økonomi (PA) og tilsettinger   

 

Vi støtter arbeidsgruppenes vurdering, og vil understreke at vi tror arbeidet med 

tilsettinger og arbeidsavtaler innenfor videreutdanning best gjøres på fakultet og institutt 

på samme måte som ved andre tilsettinger.  

 

– Fakulteter og fagmiljø må ha mest mulig innsyn i og ansvar for, utførelse av 

oppgaver innen studieadministrasjon/ økonomi/ personal, der dette er 

hensiktsmessig 

 

Vi støtter arbeidsgruppenes vurdering. 

 

 

I det følgende kommenteres forslagene fra arbeidsgruppene (kulepunktene på side 2 i 

oversendelsesbrevet): 

 

 Nyetableringer av videreutdanningstilbud skal være mulig å knytte til ett av tre 

fokusområder for EVU-innsats; videreutdanning av lærere, tilbud innenfor 

forsknings- eller undervisningsområdene eller tilbud utviklet i samarbeid med 

organisasjoner/ fagforeninger med spesifikke videreutdanningsbehov.   

 

Formuleringen av ”tre fokusområde” er til lite hjelp. Det som er skissert her, favner i 

praksis om alt vi driver med. Utpekingen av fokusområder er derfor ikke med og gir 

videreutdanningssatsingen retning. 

 Det er ellers påfallende at ikke private aktører/næringslivet er tatt med i denne 

sammenhengen. 

 

 En konsekvens av sterkere lokal forankring av videreutdanningstilbudene innebærer 

også at undervisningskreftene bør tilsettes lokalt og inngå i det samlede 

undervisningsregnskapet for enhetene.   

 

Vi støtter arbeidsgruppenes vurdering, og viser ellers til kommentarene ovenfor om 

tilsettinger og arbeidsavtaler. 

 

 PA-modulen bør anvendes på videreutdanningsprosjekter som er oppdrag- og 

bidragsfinansiert, på samme måte som for annen BOA-aktivitet.  

 

Instituttet har ingen synspunkter på bruken av PA-modulen spesifikt. 
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 Kvalitetssikring og utarbeidelse av studie- og emneplaner er et faglig ansvar, og 

studieplaner og emnebeskrivelser må utarbeides og driftes lokalt. Øvrig 

administrasjon knyttet til opptak, informasjon og eksamen/ vitnemål, bør i større grad 

kunne utføres ved institutt/ fakultet enn det som er tilfellet i dag.  

 

IF er enig i dette dersom de nødvendige ressursene til institutt/fakultet følger med. Det er 

en god tanke at videreutdanningen mest mulig integreres i det vanlige 

undervisningstilbudet og de ordinære prosedyrene ved institutt og fakultet. Mye av det 

som nevnes ovenfor, er allerede på plass, i alle fall slik vi kjenner videreutdanningen ved 

IF. Ellers stiller vi oss også spørrende til om det er et reelt problem at ”EVU-

virksomheten ikke er tilstrekkelig forankret i fakultetenes studieadministrasjoner til at de 

ordinære prosedyrene for kvalitetssikring kan følges opp” (den administrative 

innstillingen, s. 8). Hvis dette er et problem, bør det konkretiseres. På den andre siden bør 

noen av videreutdanningstilbudene integreres bedre i selve fagmiljøet på instituttet enn 

tilfellet er i dag.  

 

 Dersom større deler av administrasjonen knyttet til EVU-virksomheten flyttes fra 

sentraladministrasjonen til fakultetene, bør også ressurser som per i dag er bundet 

opp sentralt overføres til fakultetene.  

 

Her bør modalverbet bør byttes ut med skal eller må, og det siste ordet bør utvides slik: 

fakultetene/instituttene. 

 

Mulighetene for å utvikle etter- og videreutdanningstilbud 

 

HF står for en stor andel av universitetets EVU-tilbud, og IF har igjen en stor andel av 

dette, men det bør fortsatt være muligheter for å utvide tilbudet. IF går inn for å starte 

denne prosessen ved å finne ut om det er interesse for dette i fagmiljøene. Etter hvert kan 

det også bli aktuelt å sette sammen en EVU-gruppe ved instituttet. 

Når interesse og muligheter er kartlagt internt, vil IF ta kontakt med fakultetet for 

å legge en strategi for EVU-utvikling. Videreutdanningen bør gis sin berettigete plass i 

den nye strategiplanen instituttet skal utarbeide. 

 

Andre kommentarer 

 

Det er bra at UiB igjen setter fokus på etter- og videreutdanning. Kanskje kan det 

inspirere til gode nye undervisningstilbud som når ut til nye målgrupper.  

Samtidig blir innstillingene litt vage og retningsløse. Dersom UiB ønsker en ny giv 

for videreutdanningen, utbygging av nye tilbud og høyere prestisje til dette feltet, må det 

mer til. Ønsker man styrket satsing, må man være modigere, sette mer konkrete mål og 

peke ut en tydelig retning.  

Det er sant at det trengs ildsjeler for å få i gang god videreutdanning. Slike tiltak må i 

stor grad komme nedenfra dersom de skal lykkes. Men det er også viktig med støtte og 

hjelp fra systemet (oppmuntring av initiativ, finansiering) for å få til noe. 
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Et viktig spørsmål er hvem som skal undervise. Noen fag kan bruke de fast 

vitenskapelig tilsatte til å ta seg av undervisningen innenfor den ordinære 

undervisningsplikten. Slik er det på tysk og på fransk (sistnevnte fag har for tiden pause i 

videreutdanningen p.g.a. manglende studenttilgang). Men de fleste av fagene våre, slik 

som spansk, trenger ressurser utover arbeidsplikten til de fast ansatte. Med dagens 

nedbemanning av tysk og fransk, må vi også regne med at disse fagene i framtida vil 

måtte bruke ekstra undervisningskrefter.  

Bruk av vikarer og timelærere gjør at undervisningen i mange tilfeller ikke blir 

forskningsbasert. Dette kan man til en viss grad motvirke ved at de som underviser på 

videreutdanningen, blir trukket inn i det ordinære lærerkollegiet på faget, og ved at man 

til en viss grad også trekker inn fast ansatte professorer og førsteamanuenser i 

videreutdanningen. Uansett vil nok en sterkere satsing på videreutdanning føre til større 

bruk av midlertidig ansatte i lektorstillinger. Ønsker universitetet dette? 

Det er svært viktig å få en skikkelig avklaring av om undervising på 

videreutdanningen gir rett til å kreve fast stilling på det ordinære fagtilbudet dersom 

videreutdanningen forsvinner. Dette er et kritisk punkt som kan få store konsekvenser for 

rekrutteringen til fagene våre. Her må den sentrale kompetansen ved UiB komme med 

tydelige retningslinjer for instituttene og fakultetene. I det hele tatt er det viktig at UiB 

sentralt gir tydelige retningslinjer for tilsettingspolitikken som skal følge satsingen på 

videreutdanning.  

UiB legger vekt på at det ikke skal utbetales ekstralønn til fast UiB-ansatte i fulle 

stillinger. Men det blir likevel gjort unntak for videreutdanningen. Her heter det at en kan 

bruke fast ansatte i videreutdanning mot ekstra honorar, men i så fall skal instituttleiar 

først ”skriftlig bekrefte at den tilsatte har oppfylt arbeidsplikten i ordinær stilling”. Som 

kjent finnes det ikke noe system ved universitetet for å ”bekrefte at den tilsatte har 

oppfylt arbeidsplikten i ordinær stilling”, en arbeidsplikt som i tillegg til undervisning og 

administrasjon også består av forskning. Skal vi likevel legge til grunn en slags 

skjønnsbasert vurdering her, må UiB sentralt fortelle oss hvordan vi skal gjøre dette. 
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Høringssvar - styrking av UiBs etter- og videreutdanning (EVU) 

 

Vi viser til innstillingene fra de to arbeidsgruppene som har gjennomgått UiBs etter- og 

videreutdanningstilbud og -strategi. Innstillingene legger begge opp til en tydeligere forankring i 

fakultetene – både faglig og administrativt.  

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskaps etter- og videreutdanningstilbud har 

i de senere år vært begrenset. Likevel melder instituttets fagmiljøer om ubrukt potensial på dette 

feltet som kanskje lettere ville la seg realisere ved en tettere integrering av EVU i fagenes 

ordinære studietilbud. 

 

Historie og religionsvitenskap er store undervisningsfag og har slik et stort marked for EVU.  

Innen begge fag ønsker AHKR i større grad enn nå å imøtekomme den eksisterende etter-

spørselen om etter- og videreutdanning av lærere i skolen. Etterspørselen er i dag så stor at 

lærere velger å studere ordinære emner, trass i at de ikke er tilrettelagt for yrkesaktive.  

Historie ser dessuten grunnlag for å videreføre og eventuelt utvide dagens EVU-tilbud innen 

arbeidslivsstudier (AHS).  

Også arkeologifaget har et klart potensial for EVU-virksomhet. Faget har tidligere hatt tilbud for 

Folkeuniversitetet i Telemark med tilrettelagte kurs for lærere i grunn- og videregående skole og 

ellers allment interesserte voksne folk. Dette er det fremdeles behov for, ettersom det i dag er 

økt fokus på kultur/historie i skolen og ellers. De som sitter i arkeologistillinger i fylkeskom-

munene og på enkelte museer har ofte liten anledning til faglig oppdatering, og vil kunne være 

interesserte i etter- og videreutdanning – kanskje ville det være aktuelt å tilby dem kurs i nyere 

teoretisk og metodisk utvikling eller andre direkte relevante tema. 

Kulturvitenskap ville kunne tilby kurs for lærere, og slik styrke kulturvitenskapens plass i skole-

verket. EVU-studier innen kulturvitenskap ville også kunne være aktuelt for ansatte i ulike deler 

av kultursektoren.    

 

For alle fag understrekes det at en styrking og utvikling av tilbudet innen EVU vil måtte medføre 

nye, faste ressurser. Det vil dessuten, først og fremst for fagene som ikke er undervisningsfag, 

være nødvendig med tilførsel av ressurser til kartlegging av behov og planlegging av EVU-

virksomheten.  

 

Referanse Dato 

2011/4570-JUWA 27.04.2011 
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Når det gjelder administrasjonen av et EVU-tilbud, er det flere argumenter for at mer av den 

også bør foregå lokalt, i tettere kontakt med den faglige virksomheten og resten av studie-

administrasjonen ved instituttet. Særegne EVU-administrative felt som for eksempel markeds-

føring anser vi samtidig som fornuftig å samle til en mer sentral enhet. 

  

Det er imidlertid en naturlig og uunngåelig forutsetning at instituttet tilføres ekstra administrative 

ressurser for arbeidet med EVU-emner. Med dette menes en egen stilling som kunne videreføre 

og videreutvikle den EVU-administrative kompetansen som i dag finnes sentralt, og danne en 

solid administrativ basis for instituttets EVU-virksomhet. Dersom alternativet for instituttene er 

overføring av små stillingsbrøker til EVU-administrasjon, vil det heller måtte opprettes en felles-

administrasjon av EVU-tilbudet ved fakultetet. 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Christhard Hoffmann 

instituttleder Julie Tønsaker Watkins 

 seniorkonsulent 
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Høringsuttalelse fra Det humanistiske fakultet: Styrking av 
universitetets etter- og videreutdanning 
 

Viser til høring oversendt 18. mars 2011 og avgir med dette uttalelse i saken. 

 

Saken har vært sendt på intern høring til våre sentre og institutter, og ved utløpet av vår 

interne høringsfrist hadde vi mottatt høringssvar fra; Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitenskap (AHKR), Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FOF), Institutt for 

fremmedspråk (IF) og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE). 

 

Fakultets- og instituttnivået har ulike funksjoner og synspunkter på forslagene fra 

arbeidsgruppene, noe som også påpekes i oversendelsesbrevet fra universitetsledelsen. I dette 

høringssvaret er det derfor forsøkt å la begge nivåene få komme til orde, i den grad de har 

kommentarer. 

 

Etter- og videreutdanning er en viktig del av fakultetets utdanningsvirksomhet, og 

datagrunnlaget som arbeidsgruppene har lagt til grunn viser at Det humanistiske fakultet har 

den største andelen av UiBs portefølje av EVU-tilbud. Dette er således en viktig sak for 

fakultetet. Det er et stort potensiale for en utvidelse av etter- og videreutdanning ved fakultetet, 

men det forutsetter klare rammer for hvordan arbeidet skal organiseres. Dette gjelder særlig 

innenfor områder som økonomi- og personalforvaltningen av EVU.   

 

1. Kommentarer til oppsummeringene av arbeidsgruppenes 
anbefalinger (side 1 i oversendelsesbrevet til fakultetene) 

 

1.1 Videreutdanning bør være en integrert del av forsknings- og 
undervisningsvirksomheten, ikke fungere som en distraksjon og 
tilleggsoppgave i miljøene  

 

I instituttenes høringssvar fremkommer det at man ønsker å satse mer på EVU-tilbud i 

fremtiden, og de er også samstemte om at videreutdanningen bør være en integrert del av 

undervisningen på faget. AHKR ser at de har et ubrukt potensial på EVU-feltet, noe som de 

mener lettere kunne realiseres ved en tettere integrering av EVU i fagenes ordinære 

studietilbud. Instituttet understreker likevel at en styrking og utvikling av tilbudet innen EVU 

må medføre nye og faste ressurser. IF erkjenner også at noen av videreutdanningstilbudene 

kanskje burde integreres bedre i selve fagmiljøet på instituttet enn tilfellet er i dag. 

 

LLE kjenner seg derimot ikke igjen i at EVU-tilbudene ikke er integrert i forsknings- og 

undervisningsvirksomheten, siden de mener at tilbudene er godt forankret i fagmiljøene og er 

med i instituttets strategiske vurderinger. Instituttet medgir at tilbudene noen ganger drives 

fram av ildsjeler, men ser ikke noe negativt i det.  

 

Det humanistiske fakultet mener at det er viktig at EVU-tilbud utvikles i et nært samarbeid 

mellom fagmiljøet, fakultetet og de sentrale aktørene ved universitetet. En eventuell 

opprettelse av nye tilbud må være en del av fakultetets overordnet utdanningsstrategi, 

samtidig som det må være mulig å opprette faglig relevante tilbud som en respons til ulike 
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eksterne aktører. For at EVU-tilbud skal lykkes er det en forutsetning at tilbudene springer ut 

av den faglige virksomheten, og ikke oppfattes som et pålegg fra overordnete avdelinger.   

1.2 Videreutdanning bør inngå i vurderinger knyttet til dimensjonering og 
kostnadsberegning av undervisningsaktivitet  

 

Fagmiljøene ved IF støtter arbeidsgruppenes vurdering, og mener at det er viktig at for 

eksempel fag som opplever en neddimensjonering, støttes dersom faget viser initiativ 

gjennom nysatsing innenfor videreutdanning. 

 

Fakultetet er enig med arbeidsgruppenes anbefaling, og håper også at fagmiljø som opplever 

en nedgang i rekrutteringen til de ordinære studietilbud vil kunne se på EVU-feltet som en 

mulighet til å få undervise, øke sin studiepoengproduksjon og få bedre rekruttering til sine 

emner på campus. Valg av finansieringsmodell og vurderingen om bruk av fast- eller 

midlertidige ansatte vil være viktige faktorer i denne sammenheng, og vil kreve et godt 

samarbeid mellom institutt og fakultet når tilbudene opprettes. 

 

1.3 Videreutdanning bør inngå i etablerte kvalitetssikringsprosedyrer for 
forvaltning av studietilbud (Kvalitetshandboka), økonomi (PA) og 
tilsettinger  

 

Instituttene ved IF støtter arbeidsgruppenes vurdering, og tror at arbeidet med tilsettinger og 

arbeidsavtaler innenfor videreutdanning best gjøres på fakultet og institutt på samme måte 

som ved andre tilsettinger. 

 

Fakultetet er også enig i arbeidsgruppens synspunkter om at tilbudene må inngå i fakultetets 

ordinære rutiner for kvalitetssikring. Fakultetet har gode rutiner for våre ordinære studietilbud, 

og forutsetter at EVU-tilbud også kvalitetssikres innenfor samme rammeverk. Økonomi- og 

personalforvaltning er også viktige aspekter av EVU, men fakultetet vil påpeke at 

oppfølgingen av disse områdene krever en kompetanse som må eventuelt bygges opp dersom 

oppgavene skal desentraliseres.  

 

1.4 Fakulteter og fagmiljø må ha mest mulig innsyn i og ansvar for, 
utførelse av oppgaver innen studieadministrasjon/ økonomi/ personal, 
der dette er hensiktsmessig  

 

Instituttene ved IF støtter arbeidsgruppenes vurdering. 

 

Fakultetet støtter også vurderingen, og henviser til vår uttalelse under forrige punkt. 

 

 

2. Momenter som universitetsledelsen har bedt om særlig 
kommentar til (side 2 i oversendelsesbrevet) 
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2.1 Nyetableringer for videreutdanningstilbud skal være mulig å knytte til 
ett av tre fokusområder for EVU-innsats; videreutdanning av lærere, 
tilbud innenfor forsknings- eller undervisningsområdene eller tilbud 
utviklet i samarbeid med organisasjoner/fagforeninger med spesifikke 
videreutdanningsbehov.  

 

I høringssvarene er FOF og IF kritiske til formuleringen av “tre fokusområder”, siden de i 

praksis favner om alt de driver med og derfor ikke gir videreutdanningssatsingen en retning. 

De er også tvilende til om det er hensiktsmessig å legge slike bindinger på etablering av 

framtidige EVU-tilbud. De påpeker videre at det er påfallende at private aktører/næringslivet 

ikke er nevnt i denne sammenhengen. AHKR melder også at de i større grad enn nå ønsker å 

imøtekomme den eksisterende etterspørselen om etter- og videreutdanning av lærere i skolen.  

 

Det humanistiske fakultet mener at det kanskje hadde vært mer konstruktivt med to 

“fokusområder” for oppretting av nye EVU-emner – enten skal emnene være finansierte 

“oppdragsemner” fra offentlig eller privat sektor eller så skal de være en mulighet for 

eksisterende fagmiljø til å profilere seg og få brukt eventuell ubenyttet undervisningskapasitet. 

Det bør ikke være en arena for å danne nye “fag” (og med tiden faste stillinger) på områder 

som ikke er en del av fakultetet eller instituttets strategiske satsinger, med mindre emnene er 

en del av et eksternt oppdrag. 

 

2.2 En konsekvens av sterkere lokal forankring av 
videreutdanningstilbudene innebærer også at undervisningskreftene bør 
tilsettes lokalt og inngå i det samlede undervisningsregnskapet for 
enhetene.  

 

Uttalelsene fra instituttene er positive til at undervisningskrefter knyttet til EVU-virksomhet 

kan tilsettes ved instituttene på samme måte som det øvrige undervisningspersonellet, men 

man må i så fall få en avklaring fra UiB sentralt på to punkter: 

 

Kompensasjon/avlønning 

Hovedregelen er at det ikke skal utbetales ekstralønn til fast UiB-ansatte i fulle stillinger, men 

det må gjøres unntak for videreutdanningen. Dette er arbeid som ofte foregår på ugunstige 

tidspunkter, og man bør derfor se på muligheten for at UiB utformer en egen avtale som 

regulerer denne typen arbeid.  

 

Rett til å kreve fast stilling 

Etter- og videreutdanningstilbud har ofte en begrenset levetid, noe som kan gjøre det 

hensiktsmessig å bruke midlertidig arbeidskraft. Det er derfor viktig å få en avklaring av 

hvorvidt ansettelser tilknyttet eksternfinansierte videreutdanningstilbud gir rett til å kreve fast 

stilling ved fakultetet, dersom tilbudet avvikles. Hvis dette gir rett til fast stilling vil det være 

et vesentlig hinder for drift og utvikling av slike kurs. 

 

IF nevner også at en sterkere satsing på videreutdanning vil føre til større bruk av midlertidig 

ansatte i lektorstillinger og spør om dette er noe universitetet ønsker?  

 

Det humanistiske fakultet ser på EVU-virksomheten som en god mulighet for å synliggjøre 

dets faglige aktivitet og subsidiært øke resultatinntekter, men fakultetet er enig med 
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instituttene om at det må komme en avklaring på spørsmål angående fast tilsetting og 

ekstralønn, før vi kan eventuelt utvide EVU-virksomheten.  

 

Fakultetet ønsker på den ene siden å bruke etter- og videreutdanning til å øke vitaliteten til de 

tradisjonelle fagene våre, men vi ønsker også å ha evne til å opprette ulike kortvarige tilbud, 

gjerne etter forespørsel fra næringsliv eller offentlig sektor. Dette vil være emner som bør 

opprettes når midlene er tilgjengelige, og innen det blir for mange konkurrerende tilbud. Det 

forutsetter imidlertid klare retningslinjer for forvaltningen av personalressursene.   

 

2.3 PA-modulen bør anvendes på videreutdanningsprosjekter som er 
oppdrags- og bidragsfinansiert, på same måte som for annen BOA-
aktivitet.  

 

I svarene fra instituttene finner FOF ingen tungtveiende grunner til at oppdrags- og 

bidragsfinansierte videreutdanningstilbud ikke skal budsjetteres og følges opp i 

økonomisystemets prosjektmodul, mens IF ikke har noen synspunkter på bruken av PA-

modulen. 

 

Det humanistiske fakultet vil påpeke at hvis denne funksjonen skal desentraliseres, så må det 

også følge med personell som har erfaring med budsjettering av EVU-virksomhet.  

 

2.4 Kvalitetssikring og utarbeidelse av studie- og emneplaner er et faglig 
ansvar, og studieplaner og emnebeskrivelser må utarbeides og driftes 
lokalt. Øvrig administrasjon knyttet til opptak, informasjon og 
eksamen/vitnemål, bør i større grad kunne utføres ved institutt/fakultet 
enn det som er tilfellet i dag.  

 

Uttalelsene fra AHKR, FOF og IF er positive til at administrasjonen av EVU-tilbud kan 

foregå lokalt, følge ordinære studieadministrative prosedyrer og være i tettere kontakt med 

den faglige virksomheten. Instituttene mener likevel at man må samle de særegne EVU-

administrative felt, som for eksempel markedsføring, på en sentral enhet, og at man ofte vil 

behøve et koordinerende ledd mellom ulike fagmiljøer. 

 

LLE mener derimot at man kan oppnå en bedre kvalitetssikring av emner i EVU-oppleggene 

med en større kontakt mellom partene. 

 

Fakultetet er i hovedsak enig med prinsippet som arbeidsgruppen har lagt til grunn. 

Forankringen av EVU til institutt og fakultet blir styrket dersom flere av de 

studieadministrative ansvarsområder integreres i den ordinære virksomheten. Fakultetets 

erfaringer med den nåværende organiseringen av studietilbudene er delte. I noen tilfeller 

fungerer disse områdene helt utmerket. I andre sammenhenger derimot har det vært mer 

vanskelig å koordinere aktiviteten mellom SEVU and institutt/fakultet. Opptak og registrering 

av studenter gjøres ulikt av SEVU og fakultetet, og vil derfor variere etter hvilke modell som 

er valgt for EVU-emnet/studiet. De ordinære fristene for oppretting av emner og utarbeiding 

av emneplaner må følges, som for fakultetets øvrige emner. Videre må informasjon, opptak 

og registrering kun gjøres av ett nivå, noe som vi samlet sett mener best gjøres ved at ansvaret 
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for EVU-emnene og -studiene administrativt forankres og behandles som fakultetets øvrige 

studier. 

 

2.5 Dersom større deler av administrasjonen knyttet til EVU-
virksomheten flyttes fra sentraladministrasjonen til fakultetene, bør også 
ressurser som per i dag er bundet opp sentralt overføres til fakultetene.  

 

Instituttene ved FOF og IF mener at dersom administrative oppgaver flyttes så må også 

ressurser overføres. IF skriver at en del oppgaver – slik som studentkontakt - kan overføres til 

lokalnivået. Men IF mener likevel at noen av oppgavene knyttet til EVU bør gjøres av et 

sentralt organ (f.eks. SEVU), særlig samfunnskontakt, kontakt med departementet med 

henblikk på hva som skjer innenfor EVU-sektoren, informasjonsarbeid og markedsføring. IF 

mener at SEVU har hatt en viktig rolle med hensyn til å ta initiativ, holde UiB oppdatert om 

nye initiativ fra styresmaktene, hjelpe fagmiljøene med å lage større søknader, holde 

kontakten med omverdenen og markedsføre UiBs videreutdanning. Dette er arbeid som 

krever kompetanse og tilsatte, og skal UiB satse sterkere på videreutdanningen framover, 

trengs det folk til å ta seg av disse funksjonene. Instituttet tror at SEVU kanskje kan reduseres 

gjennom at noen funksjoner overføres til lokalnivået, men det bør være igjen en kjerne av 

SEVU som kan arbeide strategisk. Ellers kommer man til å ende opp med en oppflising av 

den strategiske satsingen og en de facto nedprioritering av videreutdanningen ved UiB. Når 

det gjelder den lokale organiseringen av videreutdanningen, går IF inn for en delt modell der 

fakultetet administrerer tilbud spesifikt rettet mot lærere (f.eks. erfaringsbasert master i 

engelsk), slik det også er lagt opp i dag, og instituttet tar seg av de øvrige tilbudene (f.eks. 

spansk og tysk). IF mener at det er en forutsetning at det blir tildelt ressurser i form av 

stillinger til å ta seg av de administrative oppgavene. 

 

LLE er derimot fornøyd med den tjenesten SEVU yter i administrasjonen av EVU-tilbudene. 

Kontakten mellom LLE og SEVU burde styrkes, men instituttet er ikke interessert i å 

desentralisere EVU-ordningen ved at ressurser blir flyttet fra SEVU til fakultetene. LLE har 

ingen garanti for at det vil gi bedre tjenester og instituttet tror at særlig markedsføringen av 

EVU-tilbudene vil lide under en slik omlegging. Instituttet er redd for at en overføring til 

fakultetet og eventuelt institutt i praksis vil føre til at ansvaret blir for fragmentert og at en 

overordnet strategisk tenkning på institusjonsnivået svekkes i og med at den sentraliserte 

kompetansen bygges ned. Den beste ordningen vil være den som primært innebærer tett 

samarbeid mellom institutt og SEVU, ikke minst om oppretting av nye tilbud, med fakultetet 

som en slags koordinator i dette arbeidet.   

 

Det humanistiske fakultet mener det er naturlig at det ved en eventuell overføring av oppgaver 

også følger med ressurser. Fakultetet ser at det er en del oppgaver som nå utføres av tilsatte 

ved SEVU, som ikke er helt enkle å flytte over på tilsatte på institutter/fakultet, som for 

eksempel å organisere samlinger (dvs. jobbe helg og kveld). Dersom oppgavene 

desentraliseres vil det være nødvendig for fakultetet å utarbeide klare retningslinjer for 

servicenivået som EVU-studenter kan forvente.  

 

Fakultetet mener at markedsføringen av EVU-virksomheten fremdeles må være sentralisert. 

Man bør videre forsøke å beholde noe av den kompetansen som er bygget opp ved SEVU 

samlet, hvis ikke så risikerer man at UiB mister muligheten til å holde følge med nasjonal og 

internasjonal utvikling på EVU-feltet. Vi mener også at man må gjennomføre en eventuell 
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overføring av ressurser på en slik måte at man ikke fullstendig taper det kontaktnettet som er 

bygget opp ved SEVU. 

 

3. Konklusjon 

 

Det er mange fordeler med dagens organisering av etter- og videreutdanning, hvor SEVU har 

den nødvendige spisskompetansen både for å orientere seg mot nye signaler som kommer fra 

departementet og for å formidle behovene fra offentlig- og privatsektor, til grunnenhetene. 

Fakultetet ser det også som viktig at universitetet har ett felles kontaktpunkt der potensielle 

oppdragsgivere kan henvende seg. Faren ved å ikke ha et sentralt kontaktpunkt er at det blir 

utydelig for eksterne hvor de skal henvende seg, og at ansvaret for å følge opp og koordinere 

henvendelser utenfra blir spredt på for mange aktører. Dette vil særlig være en risiko der det 

er flere fakulteter og fagmiljøer som må gå sammen å om å etablere tilbud som etterspørres. 

SEVU har også et grep om markedsføringen av EVU-tilbud som vil være svært vanskelig for 

fakultetene å opprettholde. Videre har SEVU en stor, og nødvendig, kompetanse innen 

budsjettutarbeidelse og kontraktsinngåelse som vil være vanskelig for fakultetene å 

opprettholde, med mindre denne kompetansen overføres direkte til fakultetene.  

 

Etter fakultetets vurdering har arbeidsgruppene imidlertid pekt på en del viktige områder hvor 

en viss reorganisering og desentralisering av virksomheten kan være en fordel. Dette gjelder 

primært diskusjonen om hvordan nye tilbud opprettes, kvalitetssikringsarbeidet tilknyttet 

EVU og plasseringen av en del sentrale studieadministrative funksjoner. Fakultetet ser 

absolutt behovet for klare retningslinjer som kan sikre at tilbudene utvikles i tråd med den 

overordnete utdanningsstrategi. Fakultetet forutsetter også at tilbudene utvikles i nær dialog 

mellom institutt og fakultetet, slik at alle parter er innforstått med blant annet valg av 

finansieringsmodell og bruk av undervisningsressurser. På denne måten kan arbeidet lettere 

sees som en integrert del av fakultetets utdanningstilbud. 

 

Fakultetet stiller seg imidlertid mer usikker til en desentralisering av økonomi- og 

personalforvaltningen innen EVU. Innenfor økonomi har fakultetet ingen store innvendinger 

mot at PA-modulen brukes for eksternfinansierte EVU-tilbud. Det er allikevel viktig å 

understreke at budsjettering og oppfølging av EVU krever en annen kompetanse enn ved 

økonomiarbeidet ellers. Innenfor personalforvaltning er det fremdeles mange ubesvarte 

spørsmål om rettighetene til midlertidige ansatte innen EVU, særlig for tilbud som er 

eksternfinansierte og som kan ha en begrenset levetid. En fremtidig satsing på nye tilbud 

forutsetter at fakultetet får an avklaring på disse spørsmålene.  

 

HF har et såpass stort volum innen EVU at det kan være mulig både å finansiere og bygge 

opp den nødvendige kompetansen innenfor disse områdene. Det kan imidlertid være et større 

problem for andre fakulteter med mindre aktivitet innen EVU. Fra fakultetets perspektiv kan 

dette tale for at en videre sentralisering av disse funksjonene opprettholdes.  

 

Fakultetet ønsker også å påpeke at det har vært en del usikkerhet med hensyn til 

arbeidsgruppenes konkrete anbefalinger, da disse vurderes som forholdsvis vage. 

Anbefalingene peker både i retning av en videre sentralisering og også en desentralisering av 

funksjonene som i dag er lagt til SEVU. Vi ser derfor at det vil være behov for nye 

diskusjoner etter Universitetsstyrets behandling av saken. 
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Etter- og videreutdanning er en viktig strategisk satsingsområde for Det humanistiske fakultet. 

Fakultet er i dag en viktig bidragsyter til den samlete EVU-virksomheten ved UiB, og 

samtidig gir flere fagmiljøer uttrykk for at det fremdeles er mye potensiale innen området.  

Det er gode muligheter for å opprette nye tilbud som kan bidra til å synliggjøre fakultetets 

kjernevirksomhet. Det er derfor at denne saken er av så stor betydning for fakultetet. Den 

fremtidige organiseringen av etter- og videreutdanning - om det er gjennom en videreføring 

av SEVU, en desentralisering av ansvaret som i dag er lagt til SEVU eller en eventuell 

blandingsmodell - vil være av stor betydning for hvordan EVU videreutvikles ved fakultetet. 

For at dette arbeidet skal lykkes må rammevilkårene som UiB velger være tydelig, og 

operasjonaliseres slik at fakultetet kan drive tilbudene på best mulig måte. 
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