
 

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

 

 

 

 

Møteinnkalling  
 

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

 
06.09.2011, kl. 12:15 – Bibliotek for humaniora, Haakon Sheteligs plass 7.  
 
 
 
 

Innkalling er sendt til: 

Gjert Kristoffersen, Lillian Jorunn Helle, Jan Oldervoll, Gisle Selnes, Anne Granberg, Randi 

Koppen, Jan Heiret, Randi Rolvsjord, Svenn-Arve Myklebost, Anne Hestnes, Audun 

Kjørstad, Iren Legøy, Christoffer K. Hornes 

 

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, 26.08.2011 

 

Gjert Kristoffersen   

dekan  Trine Moe 

  fakultetsdirektør 

 

 



 

Saksliste 
 
 
Styresak Saker til behandling U.off. 

FS 26/11 Dr.philos.-graden - Hans Bringeland - oppnevning av 
komité 

 

FS 27/11 Ph.d.-graden - Nazareth Amlemsom Kifle - oppnevning av 
komité 

 

FS 28/11 Ph.d.-graden - Gunn Inger Lyse - oppnevning av komité  

FS 29/11 Ph.d.-graden - Ole Jacob Madsen - oppnevning av komité  

FS 30/11 Dr.philos.-graden - Elín Bára Magnúsdóttir - oppnevning 
av komité 

 

FS 31/11 Ph.d.-graden - Ingmar Meland - oppnevning av komité  

FS 32/11 Dr.philos.-graden - Martha Thunes - oppnevning av 
komité 

 

FS 33/11 Ph.d.-graden - Øyvind Gjerstad - innstilling  

FS 34/11 Ph.d.-graden - Stian Hamre - innstilling X 

FS 35/11 Ph.d.-graden - Baard Olav Skogrand - innstilling X 

FS 36/11 Ph.d.-graden - John Erik Sætren - innstilling X 

FS 37/11 Ph.d.-graden - Melanie Wrigglesworth - innstilling X 

FS 38/11 Ph.d.-graden - Edgard Abesso Zambo - innstilling X 

FS 39/11 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Griegakademiet - 
Institutt for musikk 

X 

FS 40/11 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudier 

X 

FS 41/11 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II ved Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

X 

FS 42/11 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II ved Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

X 

FS 43/11 Tilsetting i stilling som stipendiat knyttet til prosjektet 
Ludvig Holbergs skrifter ved Institutt for lingvistiske, 
luitterære og estetiske studier 

X 

FS 44/11 Tilsetting i stilling som forsker kode 1108 knyttet til 
prosjektet Industristader ved Institutt for lingvistiske, 
litterære og estetiske studier 

X 



 

FS 45/11 Tilsetting i stilling som stipendiat knyttet til prosjektet 
Modernism and Christianity ved Institutt for fremmedspråk 

X 

FS 46/11 Tilsetting i stilling som professor II knyttet til prosjektet 
TRACSYMBOLS ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- 
og religionsvitenskap 

X 

FS 47/11 Tilsetting i tre stillinger som stipendiat ved Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

X 

FS 48/11 Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

X 

FS 49/11 Tilsetting i stilling som postdoktor knyttet til prosjektet 
TRACSYMBOLS ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- 
og religionsvitenskap 

X 

RS 47/11 Opptak til doktorgradsprogrammer ved Universitetet i 
Bergen 

 

RS 48/11 Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige 
publikasjoner til institusjoner 

 

RS 49/11 Referat fra instituttrådsmøte 09.03.11 - Institutt for 
fremmedspråk 

 

RS 50/11 Referat fra instituttrådsmøte 12.05.11 - Institutt for 
fremmedspråk 

 

RS 51/11 Referat fra instituttrådsmøte 08.06.11 - Institutt for 
fremmedspråk 

 

RS 52/11 Protokoll fra instituttrådsmøte 09.06.11 - Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

 

RS 53/11 Referat fra styremøte 22.02.11 - Senter for kvinne- og 
kjønnsforskning 

X 

S 47/11 Budsjettforslag 2012 - Det humanistiske fakultet  

S 48/11 Langsiktig bemanningsplan for Det humanistiske fakultet 
2012 - 2016Utlysning av stillinger 2012 

 

S 49/11 Forslag til retningslinjer for evaluering og bedømmelse av 
forskere knyttet til Det humanistiske fakultet som har fått 
tildelt stipend fra Bergens forskningsstiftelse (BFS) 

 

S 50/11 Orientering om SAK-prosjektet - Samarbeid, 
Arbeidsdeling og Konsentrasjon 

 

S 51/11 Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering og 
evaluering i forbindelse med stipend fra Bergens 
forskningsråd 

 

S 52/11 Søknad om opprykk til professor X 



 

S 53/11 Søknad om opprykk til professor X 

S 54/11 Søknad om opprykk til professor X 
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UNIVERSITETET I BERGEN ^ ^` ^ ^ ►^ a ^+5 a ^i a 6 ^ ^ I

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 Department of: Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

dr.art PhD dr.philos. [:x]

Kandidatens navn/ Candidate"s name: Hans Bringeland
Fodt / Date of birth: 30.05.52
E-post adresse / E-mail address: hmb(&nla.no
Avhandlingens tittel/Title of thesis:
Religion und Welt. Martin Dibelius (1883-1947)
Soknadsdato/ Date of application: 3.6.2011

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: Professor em. Tittel/Titte: Professor em. Tittel/Titte: Professor
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address:
address: Gerd Theigen, address: Ernst Baasland Nils Gilje, Institutt for

Wissenschaftlich- Humboldt universitåt, arkeologi, historie, kultur- og

Theologisches Seminar Berlin religionsvitenskap, UiB

Universitåt Heidelberg

xisselgasse 1 +47 55 58 22 44
69117 Heidelberg

Tyskland

It 0049 6221 - 543509 '

E-mail: E-mail: baaslane@cros . hu- E-mail: nils.gilje@ahkr.uib.no
gerd.theissen@wts.uni- berlin.de

heidelberg.de

Fax: Fax: Fax:

Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som
the proposed evaluati g comlittee have accepted to serve as me ►

Y14
navn/nafne

Instituttleder/Head of Department

the committee.

)'t- Administrasionssjef/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:

Dekan/Dean : Gjert Wistoffersen

Saksnr ./Case no:

26 V ql^(O /

Fakultetsdirektør/Faculty DireCtor: Trine Moe

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

Postadresse : Besøksadresse: Telefon. Telefaks:

omitemedlem. /The metnbers of

tipost: Internett:
Postboks 7800 Harald Hårfagres g. t +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 posta hffa.uib.no http://www ,uib.no/fiffa/
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway
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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:
Instituttfor lingvistiske, litterære og estetiske studier/Dept. of Linguistics, litergry and Aesthetic Studies

ph.d. X

Kandidatens navn / Candidate 's name : Nazareth Amlesom Kifle
Født / Date of birth : 26.11.1970
E-post adresse / E-mail address: nazareth .kifle@lle.uib.no
Avhandlingens tittel/Title of thesis : Tigrinya Applicatives in Lexical-Functional Grammar

Saknadsdato/ Date of application : 15.7.2011

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt /Members of the proposed evaluating
committee:
Førsteopponent/First Annenopponent/Second opponent : Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent: Louisa Sadler member/head of the committee:
Mary Dalrymple Torodd Kinn

Professor Professor FØrsteaman.

Oxford University Department of Language and Department of Linguistic, Literary
Centre for Linguistics and Linguistics, and Aesthetic Studies
Philology, q University of Essex,
Walton Street, 0 Oxford, Wivenhoe Park, University of Bergen

OX1 2HG Colchester, UK.

mail: mary.dalrymple@ ling- mail : louisa@essex.ac.uk mail: torodd.kinn@lle.uib.no
hil.ox.ac.uk

phone: +44-1865-280403 phone: hone:5558 8449
The members of the proposed evaluating committee have accepted to serve as members of the
committee. _

Instituttleder/Head of Depaitment Administrasjonssjef/Head of Administration

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

C y VV I d 1 %,

De n^ean: Gjert K s ersen Fakultetsdirekter/Faculty Director: Trine Moe

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

+47 55 58 93 90
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiskefakultetlFaculty 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 or lingvistiske, litterære og estetiske studier/Dept. nf Linguistics, literarv and Aesthetic Studies

dr.art PhD dr.philos.

Kandidatens navn/ Candidate 's name : Gunn Inger Lyse
Fodt / Date of birth : 31.12. 1977
E-post adresse / E-mail address : gunn.lyse ,lle.uib.no
Avhandlingens tittel /Title of thesis : Translation-based Word Sense Disambiguation

Søknadsdato/ Date of application:

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt/Members of the proposed evaluating
committee:
Fersteopponent/First Annenopponent/Second opponent : Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent : member/head of the committee:
Iris Hendrickx J6r Tiedemann 6flgiSlte O c,
Senior Researcher, h.d.

_
Professor, ph.d. Professor, ph.d.

Centro de Linguistica da Department of Linguistics and Department of Linguistic, Literary
Universidade de Lisboa Philology and Aesthetic Studies
Complexo Interdisciplinar Uppsala University
da Universidade de Lisboa Box 635 University of Bergen

Av. Prof. Gama Pinto, 2 SE-75126 Uppsala
1649-003 Lisboa Sweden
Portugal

mail: iris@cltil.ul.p or .tiedemann lin fil.uu.se christer.johansson@lle.uib.no
hone: +35121 790 49 58 hone: +46 (0)18-471 1412 hone: + 47 55 58 22 62

Komitt medlemmene 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.

Instituttleder/1-lead of Department ^ Administrasjons - A^inistration

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/13ean: Gjert Krersen Fakultetsdirekter/Faculty Direethr: Trine Moe

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

Postadresse : Besøksadresse: Telefon: Telefaks: F,-post: Intemett:
Postboks 7800 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post ®hffa . uib.no http:llwww .uib.nolhffal
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiskefakultet/Faculty ofHumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITI3 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 nX dr.philos. q

Kandidatens navn/ Candidate's name : Ole Jacob Madsen
Født / Date of birth : 04.05.78
E-post adresse / E-mail address : ole.madsen@svt.uib.no
Avhandlingens tittel /Title of thesis: "The Unfolding of the Therapeutic . The cultural influence of
psychology in contemporary society"

Søknadsdato/ Date of application : 13. jull 2011

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

committee:
Tittel/Tide: Professor Tittel/Title: Lektor/ h.d. Tittel/Title: Professor
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address:
address : address : Roger Strand
Thomas Johansson, Morten Nissen Senter for vitenskapsteori
Inst flir pedagogik , Institut for Psykologi UtB
kommunikation och lårande , Postboks 7805
Gateborgs Universitet, Købehavns Universitet 5020 Bergen
Box 300 , Øster Farimagsgade 2A

40530 Gateborg, SVERIGE 1353 København
DANMARK

Ilt- 031-786 2003 IR +45 353-24835 (arb.) IR R* 5558 3436
+45 30282418 (mob.)

E-mail: E-mail: E-mail : roger.strand@svt.uib.no
tomas Johansson@ped.gu.se morten .nissenta' .psvTku.dk_

Fax: 031-786 2391 Fax: +45 35 32 48 02 Fax: 5558 9664

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.

Matthias asser Signe Solberg
Instituttleder/Head of Department

Signaturer fra fakultetet, se neste side:

Administrasjonssjef/Head of Administration

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: E-post : Internett:
Postboks 7800 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post(a)hffa .uib.no http://www . uib.nolhffW
NO-5020 Bergen ,
Norway

+47 55 58 93 90
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FOR FAKULTETETØOR THE FACULTY:
Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komite og opponenter ved en eventuell disputas.
The Faculty of Humanities hereby approves the members of the proposed evaluating committee.

Dato/date: Saksur./Case no:

Fakultetadirekter/Faculty Director : Trine Moe

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



UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet/Faculty ofHumanities

Faltit, l^,e o6.oR.ll

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

I Instituttfor lingvistiske, littercere og estetiske studier/Dept. of Linguistics, literary and Aesthetic Studies

dr.art PhD dr.philos. X

Kandidatens navn/ Candidate 's name : Elin Båra Magnusdottir
Født / Date of birth : 6, mars 1962
E-post adresse / E-mail address: Elin.Magnusdottir@lle.uib.no
Avhandlingens tittel /Title of thesis:
TWkun Eyrbyggja s6gu

Søknadsdato/ Date of application : 15.j uni 2011

II
Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt /Members of the proposed evaluating
committee:
Forsteopponent/First opponent : Annenopponent/Second Komiteleder/Head of the
Vesteinn Olason opponent : committee:

Jonna Louis-Jensen Odd Einar Haugen
Professor em. Professor em. Professor
Nylendugata 43 Hans Egedes gate 13, 2. th. Institutt for lingvistiske,
IS-101 Reykjavik DK-2200 København N litterære og estetiske

studier,
Sydnesplassen 7,
5007 Bergen

vesteinn hi.is 'l hum.ku.dk odd.haugen@lle.uib.no
+354)5521792/8917062 +45 35399483 (+47)55582417

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.

6 U&
Instituttleder/Head of Department Administrasjonssja/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:

2-t;oV / -5382-

Dekan/Dean : Gjert KØi føffersen Fakultetsdirektør/Faculty Diredtor: Trine Moe

R.

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

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

+47 55 58 93 90

E-post: Internett:
post@hffa.uib.no http://www.uib.no/hffa/
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet/Faculty ofHumanities

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

dr.art u PhD x] dr.ph ilos.

Kandidatens navn/ Candidaten s name : Ingmar Meland
Født / Date of birth : 27.03.66
E-post adresse / E-mail address : inemar.melandAgmail.com
Avhandlingens tittel /Title of thesis: "Meaning, Reason and Freedom . An Inquiry into the Philosophical
Motives for the Rehabilitation of Ernst Cassirer's Philosophy"
Soknadsdato/ Date of application: 24.06.2011

Instituttet ber om at følgende komitl blir oppnevnt/Members of the proposed evaluating
committee:
Førsteopponent/First Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent : opponent : mernber/head of the committee:
"tittel/fitle: Professor em. Tittel/Title: Adjunkt, Ph.d. Tittel/Title: Professor
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Narre and Navn og adresse/Name and address:
address: Dag Osterherg. address: Esther Oluffa Nils Gilje, Institutt for.

Univ. I Oslo. Privatadr.: Pedersen, Roskilde arkeologi, historie, kultur- og

Ekrav. 68F, 0757 Oslo Universitet. Privatadr:
religionsvitenskap, UiB

Mejlgade 99 2.8000 Aarhus +47 55 58 22 44
C, Danmark

703 +47 22 73 00 57 +45 40 51 44 61 2
E-mail: E-mail: estheropCruc.dk E-mail: nils.gilje@ahknuib.no
dag.osterberg(u> i mv.uio.no
Fax: Fax: 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 mermers of the committee.

navn/name
Instituttleder/Head of Department

navn/narre
^7)

Administrasionssief/1 lead of Adtninistration

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:

^61
Dekan/Dean : Gjert Kristoffersen

Saksnr./Case no:

Fakultetsdirektor/Faculty Director: Trine Moe

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

Postadresse : Besøksadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Postboks 7800 ltarald I fårfagres g. I +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post u hffa . uib.no http:/1www . uib.no/hftå/
NO-5020 Eiergen, +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 lingvistiske, litterære og estetiske studier/Dept. of Linguistics, literary and Aesthetic Studies

dr.art PhD dr.philos. C
Kandidatens navn / Candidate 's name : Martha Thunes
Født / Date of birth : 27.10. 1967
E-post adresse / E-mail address : martha.thunes[a,lle.uib.no
Avhandlingens tittel/Title of thesis: Complexity in Translation. An English-Norwegian Study of Two
Text Types
Saknadsdato/ Date of application: _
Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt /Members of the proposed evaluating
committee•
Førsteopponent/First Annenopponent/Second opponent : Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent : member/head of the committee:
Anna Så vall Hein Magnus Merkel Sandra Halverson
Professor emerita Dosent, ph.d. Professor

Institutionen flir lingvistik Institutionen flir datavetenskap Institutt for fremmedspråk
och filologi Linkbpings Universitet Universitetet i Bergen
Uppsala universitet SE-581 83 Linkøping
Box 635 SVERIGE
SE-751 26 Uppsala
SVERIGE

mail: anna®lirtfil.uu.se ma nus.merkel liu.se Sandra.Halverson@if.uib.no
kone: +46 070-483 59 69 hone: +46 13 281964 lione: 55 58 23 70

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.

instituttleder/Head of Department
^

Admii1istrasjonsØeiYl-ieåd ofØministration

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: Sliksnr./Case no:

Fakultetsdirektor/Facultf Director : 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 7800 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post@hffa.uib.no http://www.uib.no/hffa/
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway



UNIVERSITETET I BERGEN
1\Cfe TaTS^^ ^^^^,

Fakultetene
Bergen Museum

Referanse Dato

201116904-STVE 01. 06.2011

Opptak til doktorgradsprogrammer ved Universitetet i Bergen

Opptak til universitetets doktorgradsprogrammer er regulert gjennom Forskrift for graden
philosophiae doctor (ph, d.) ved Universitetet i Bergen"

For å kunne bli opptatt til forskerutdanning må søkeren ha en utdanning som fakultetet
godkjenner som grunnlag for opptak innenfor det aktuelle fagområdet . Fakultetet kan stille
krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs ogleller består særskilte prøver før opptak.

Avgjørelse om opptak skal skje etter en samlet vurdering av prosjektbeskrivelse , søkerens
formelle kvalifikasjoner , tilstrekkelige ressurser for gjennomføringen og innsendt plan for
forskerutdanning , jf. forskriftens § 2.2, og skjer etter innstilling fra det aktuelle instituttet.

Forskerutdanning er en av universitetets primæroppgaver . Det er derfor ikke anledning til å
knytte beslutning om opptak til betingelser om betaling fra kandidaten til universitetet. Det er
ikke anledning til å inngå avtaler om at doktorgradskandidaten må bidra med betaling for å
dekke fagmiljøenes ordinære driftsutgifter i doktorgradsprogrammene (som utgifter til
disputas eller veiledning ). Slike utgifter skal dekkes innenfor fakultetenes ordinære
budsjettrammer.

rektor Kari Tove Elvbakken
universitetsdirektør

Sigmund Grønmo

Kopi:
Forskningsadministrativ avdeling

Rektors kontor Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55 58 20 02 Postboks 7800 Museplass 1 Steinar Vestad
Telefaks 55 58 96 43 5020 Bergen Bergen 55589252
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Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner
til institusjoner

UHR har i samarbeid med Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og nasjonalt
samordningsorgan for helsefaglig forskning (NSG) utarbeidet veiledende retningslinjer for
kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner.

Ulike syn på hvilke en doktorkandidat skal kreditere i en vitenskapelig publikasjon har vært er
gjenstand for diskusjon mellom doktorgradsgivende institusjon og samarbeidende parter. For
å unngå fremtidige konflikter, som svært ofte vil ramme kandidaten, har vi sett behov for å
koordinere praksis gjennom felles veiledende retningslinjer som alle slutter seg til.

Relasjonene mellom gradsgivende og samarbeidende institusjoner i ph.d .-utdanningene kan
være svært ulikeartede , og det kan derfor lett oppstå usikkerhet om tolkningen av de
veiledende retningslinjene . Vi har derfor utarbeidet et sett med eksempler som kan bidra til å
illustrere hovedregelen.

Hovedregelen er at en doktorkandidat skal føre opp både gradsgivende og samarbeidende
institusjon i publikasjoner inngår i avhandlingsarbeidet. Det forutsetter at begge parter faktisk
bidrar med veiledning på kandidatens publikasjoner. Retningslinjene understøtter med dette
partenes felles ansvar overfor kandidaten i ph.d.-utdanningen.

Vi ber om at institusjonen distribuerer de veiledende retningslinjene i organisasjonen, og
håper at de vil komme til nytte i fremtidig samarbeid om ph.d.-utdanningen.

Vennlig hilsen

Torbjørn Digernes Ola Stave
Leder, UHRs forskningsutvalg generalsekretær

Vedlegg:
1. Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til

institusjoner med eksempler.

Postadresse: Telefon +47 22 45 39 50 Saksbehandler:
Pilestredet 46 B postmottak@uhr.no «Sbr Navn»
NO-0167 Oslo www uhr.no «Sbr Email»

Org.no: 974 652 323 Telefon: «Sbr_Tlf»



Veiledende retningslinjer for kreditering av
vitenskapelige publikasjoner til institusjoner
Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet (UHR) den 29. april 2011, Forskningsinstituttenes
fellesarena (FFA) den 9. juni 2011 og Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig
forskning (NSG) den 4. mai 2011.

I henhold til retningslinjer for universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak fra
henholdsvis Kunnskapsdepartementet, Norges forskningsråd og Helse- og omsorgsdepartementet blir
publiseringspoeng i alle tre sektorer fordelt mellom institusjonene dersom forfatteradressene viser til
flere enn en institusjon. Den eller de institusjonstilknytninger som rapporterer skal framgå i selve
publikasjonen

Et minstekrav til medvirkning fra institusjonens side legges til grunn for en hovedregel for kreditering
av institusjoner i vitenskapelige publikasjoner. Det er likevel viktig at følgende retningslinjer
praktiseres slik at de er robuste og romslige, og at hovedhensikten er å fremme samhandling og
samarbeid mellom de ulike institusjonene. Krav til medforfatterskap skal praktiseres i henhold til
Vancouver-reglene.

Hovedregelen
Hovedregelen for kreditering av institusjoner i en vitenskapelig publikasjon er:

1. En institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom den har gitt et
nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til
det publiserte arbeidet.

2. Samme forfatter skal oppgi også andre institusjoner som adresser dersom disse i
hvert enkelt tilfelle også tilfredsstiller kravet i punkt 1.

3. Et ansettelsesforhold eller et veiledningsansvar kan regnes som grunnlag for
kreditering av en institusjon , hvis kravet i punkt 1 er innfridd.

Punkt 3 skal oppfattes som en presisering av minstekravet i punkt 1 og av reglene som er gitt av
myndighetene. I seg selv er ansettelse eller veiledningsforhold verken nødvendig eller tilstrekkelig
betingelse for kreditering av publikasjoner til institusjoner selv om dette vil være det normale.
Forfattere som har flere ansettelsesforhold i forskningsmiljøer med integrert forskningsaktivitet (der
de enkelte arbeidsgivere har felles forskningsaktivitet) skal kreditere de enkelte institusjoner.

Presisering av hovedregelen for forfattere under utdanning (student, ph.d: kandidat, post.doc.)

Kreditering av gradsgivende institusjon
For doktorkandidater som er ansatt ved den institusjonen hvor de er tatt opp til ph.d.-utdanningen skal
vitenskapelige publikasjoner som er resultat av forskningsarbeidet i utdanningen i sin helhet krediteres
doktorgradsgivende institusjon hvis ikke annen institusjon har gitt et vesentlig bidrag via veiledning,
finansiering, utstyr, arbeidsmiljø, eller på annen måte. Forfatteren skal i slike tilfeller føre opp
tilknytning til begge institusjoner i publikasjonen.

For ph.d.-kandidater som har tilsetting ved annen institusjon, har doktorgradsinstitusjonen et
overordnet faglig ansvar for kandidaten, normalt ved at (hoved-)veileder følger kandidatens
forskningsarbeid frem til publisering. Forfatteren skal i slike tilfeller føre opp tilknytning til begge
institusjoner i publikasjonen. Den gradsgivende institusjon brukes som forfatteradresse på en
publikasjon i tillegg til arbeidsgiver når den gradsgivende institusjon har gitt et vesentlig bidrag via
veiledning, utstyr, arbeidsmiljø, eller på annen måte. En aktiv utøvelse av veilederansvar på den
aktuelle publikasjonen er et tilstrekkelig bidrag. Hvis dette bidraget er veiledning, kreves mindre
bidrag enn det som er nødvendig for at veileder selv skal veere medforfatter på det aktuelle arbeidet

Kreditering av ikke-gradsgivende institusjon
Hovedreglen er at forfatter oppgir adresse til arbeidsgiver dersom arbeidet er utført som del av
arbeidsforholdet. Personer med flere ansettelsesforhold bruker arbeidsgivere(s) adresse(r) dersom



arbeidet ble utført som en del av ansettelsesforholdet . Dette anses oppfylt hvis forfatter har flere
ansettelsesforhold i forskningsmiljøer med integrert forskningsaktivitet (der de enkelte arbeidsgivere
har felles forskningsaktivitet). Samme forfatter skal også oppgi adresser til andre institusjoner dersom
disse i hvert enkelt tilfelle har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters
medvirkning til det publiserte arbeidet.
Med vesentlig bidrag menes faglig veiledning til det konkrete forskningsarbeidet , finansiering av
forskningsarbeidet , disponering av lokaler hvor forskningsarbeidet er utført og bruk av utstyr og annen
infrastruktur som er nødvendig for forskningsarbeidet.

Andreforhold
Institusjonene må akseptere at forhold som verken forskerne eller institusjonen rår over kan føre til at
hovedregelen ikke kan følges fullt ut når forskerne publiserer . Det kan skje når retningslinjene i
enkelte publiseringskanaler eller avtalene i enkelte samarbeidsprosjekter legger restriksjoner for hvor
mange adresser den enkelte forfatter tillates å oppgis i publikasjonene . Det gjelder også når
internasjonalt forskningssamarbeid innebarrer skriftlige avtaler om hvordan forfattere og institusjoner
skal krediteres og benevnes (noen ganger med akronym som gruppe). Dette kan forekomme når svart
mange forskere og institusjoner deltar i et relativt fast organisert samarbeid hvor skriftlige avtaler kan
innebarre at bare formelt deltakende institusjoner kan krediteres.

Dersom det kan oppstå usikkerhet om hvordan institusjoner skal krediteres i forbindelse med et
doktorgradsarbeid eller annen utdanning , bør dette om mulig avklares i veiledningsavtalen.

Utfyllende bestemmelser
Institusjoner kan lage mer detaljerte regler , men disse må utformes slik at de ikke kommer i konflikt
med andre organisasjons regler som er utformet etter de samme prinsippene.

Henvisning til annen litteratur
For nærmere beskrivelse av de generelle retningslinjene for kreditering for de tre sektorene, se:

1. Fra Kunnskapsdepartementets rapporteringskrav , som er lagt ut hos NSD:
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokwnentas4on/viipub/

2. Fra dokumentet "Retningslinjer for rapportering av doktorgrader og vitenskapelige artikler ", som er
lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets nettside "Nasjonalt system for måling av
forskningsaktivitet": http://www .regierinpen .no/nb/dep/hod/tema/sykehus/nasjonalt-systemfor-maling-
av-forskning html

3. Fra dokumentet "Informasjon om rapportering av vitenskapelig publisering% som er lagt ut på NIFU
STEPs nettside "Nøkkeltall forskningsinstitutter 2009":
http://www.nifustep.nolindex.pholnorsk/innhold/statistikklskiemaerlnoekkeltall forskningsinstitutter 2
009

4. Vancouver-reglene : http://www.icmie.or ethical lauthonhtml



Eksempler på kreditering av institusjoner i vitenskapelige
publikasjoner
Det første eksemplet er knyttet til bistillinger og de resterende er knyttet tilph.d -utdanning der
kandidaten ikke er ansatt ved gradsgivende institusjon. 1 deleste tilfeller vil ph. d -kandidater som er
ansatt ved annen institusjon, bruke bade egen arbeidsgiver og gradsgivende institusjon som
forfatteradresse. Eksemplene drøfter mulig unntak fra denne reglen.

Bistillinger

En forsker har hovedstilling ved institusjon X og bistilling ved institusjon Y. Normal vil forskeren
kreditere både X og Y for arbeid utført i bistillingen mens bare X krediteres for arbeid som gjøres i
hovedstillingen. Dette gjelder uavhengig om X og Y er universiteter, høyskoler eller institutter.

PhA-samarbeid mellom gradsgivende institusjon og høyskole

1) Hovedveileder er ansatt ved en høyskole. Medveileder er tilsatt ved gradsgivende
institusjon. Stipendiaten er lønnet og driftet ved høyskolen og utfører hele prosjektet ved
høyskolen. Kandidaten krediterer høyskolen ved publikasjoner. I tillegg krediteres
gradsgivende institusjon dersom medveileder har gitt vesentlig bidrag til den aktuelle
artikkelen gjennom sin veiledning.

2) Hovedveileder er ansatt ved en høyskole. Medveileder er tilsatt ved et helseforetak og har
en undervisningsstilling ved gradsgivende institusjon. Stipendiaten er lønnet og driftet ved
høyskolen og utfører deler av prosjektet ved helseforetaket. Kandidaten krediterer
høyskolen og helseforetaket ved publikasjoner. I tillegg krediteres gradsgivende
institusjon dersom medveileder har gitt vesentlig bidrag til den aktuelle artikkelen
gjennom sin veiledning og dette har skjedd som en del av undervisningsstillingen ved
gradsgivende institusjon.

Det er ikke relevant for avgjørelsen at gradsgivende institusjon har et overordnet ansvar for
kandidatens faglige utvikling, har godkjent prosjekt og veileder ved opptak, ansvar for kursdelen og
bedømmelsen av kandidaten. Dette er ikke et nødvendig og vesentlig bidrag til det publiserte arbeidet.

PhA-samarbeid mellom gradsgivende institusjon og forskningsinstitutt

Et forskningsinstitutt lyser ut og tilsetter en ph.d.-kandidat i et fagfelt det har spisskompetanse i.
Kandidaten kontakter gradsgivende institusjon og finner en faglig relevant (hoved)veileder. Veileder
leser kandidatens forskningsforslag, gir kommentarer og ber kandidaten legge forslaget frem for
gradsgivende institusjons forskningsutvalg på instituttnivå. Gradsgivende institusjons forskningsutvalg
leser og godkjenner forslaget med noen mindre kommentarer. Kandidaten blir tatt opp i gradsgivende
institusjons doktorgradsprogram. Det inngås avtaler mellom doktorgradskandidaten og gradsgivende
institusjon. I tillegg inngår gradsgivende institusjon og forskningsinstituttet en avtale. Kandidaten skal
ha kontorplass og medveileder på forskningsinstituttet. Forskningsinstituttet dekker også
driftskostnader. Kandidaten krediterer egen arbeidsgiver ved publisering. I tillegg krediteres
gradsgivende institusjon hvis kandidaten har fått vesentlige bidrag til det aktuelle arbeidet gjennom
veiledningen. Det kan være ved detaljerte kommentarer ved opptak eller i løpet av studiet.
Gradsgivende institusjon kan også krediteres om opponenter oppnevnt av gradsgivende institusjon har
kommet med vesentlig bidrag til det aktuelle arbeidet eller kandidaten deltar aktivt i faggruppe ved
gradsgivende institusjon og gjennom dette har fått vesentlige bidrag relevant for den aktuelle
artikkelen.

Det er ikke relevant for avgjørelsen at gradsgivende institusjon har et overordnet ansvar for
kandidatens faglige utvikling, har godkjent prosjekt og veileder ved opptak, ansvar for kursdelen,



tilbyr fagmiljø, bedømmer kandidaten og arrangerer disputas . Dette er ikke et nødvendig og vesentlig
bidrag til det publiserte arbeidet.

PhA-samarbeid mellom gradsgivende institusjon og helseforetak

Prosjektet involverer en laboratorieavdeling (Avd A) og en klinisk avdeling (avdeling B) på et
universitetssykehus.

Begge avdelinger er kombinerte universitets - og sykehusavdelinger.
- Hovedveileder er professor I ved gradsgivende institusjon og har bistilling som overlege

på sykehuset i avdeling A.
- Stipendiaten er finansiert av forskningsmidler fra og ansatt ved det regionale

helseforetaket.
- En postdoktor finansiert av universitetet er også en vesentlig bidragsyter til forskningen.
- Medveileder er professor Il ved gradsgivende institusjon og overlege i hovedstilling i

avdeling B og er ansvarlig for den kliniske delen av studien (kliniske data om
pasientmateriale samt innsamling av biologisk materiale).

- Alle diagnostiske laboratorieundersøkelser , herunder røntgenundersøkelser, er utført av
sykehuset.

- Sykehuset eier lokaler både i laboratorieavdelingen og i den kliniske avdelingen, men
universitetet har disposisjonsrett til bestemte deler av lokalene fordi de er finansiert av
Kunnskapsdepartementet.

- Medisinsk teknisk utstyr som benyttes til laboratorieforskningen er dels finansiert av
gradsgivende institusjon og dels av sykehuset. Det samme gjelder driftsmidler.

Dette er en nokså representativ situasjonsbeskrivelse for forskningen i universitetssykehus.
Situasjonen kan vavre enklere , men vanligvis vil den vavre mer komplisert ; dvs. at enda flere
avdelinger og forskere er involvert . Dessuten er gjerne andre universitet og helseforetak i inn- og
utland involvert i denne type forskning . Det er nokså selvsagt at det ikke er mulig å beregne med
sikkerhet hvor mye de to partene (gradsgivende institusjon og helseforetak) har bidratt til det
resulterende vitenskapelige produkt (vitenskapelig artikkel og ph .d.-grad). Derfor bør det vavre robuste
regler for deling av publikasjonspoeng mellom universitet og helseforetak.

Her er det flere forhold som i seg selv tilsier at kandidaten krediterer både gradsgivende institusjon og
helseforetaket . Arbeidet er utført ved avdeling (er) som også regnes som å tilhøre gradsgivende
institusjon og veiledningen er utført av personer i tilknytning til deres arbeidsforhold ved gradsgivende
institusjon.
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Referat frå rådsmøte
ved Institutt for framandspråk

Referatet er godkjent.

Møtedato: 9. mars 2011

Til stades:
Frå gruppe A: Leiv Egil Breivik, Kjetil B. Henjum, Randi Koppen, Margery Vibe Skagen, Ludmila I.
Torlakova.
Frå gruppe B: Svenn-Arve Myklebost.
Frå gruppe C: Jan A. Johansen.
Frå gruppe D: Claudia FSrster Hegrenæs.

Administrasjonssjef Arve Kjell Uthaug møtte som referent.

Sak 1- godkjenning av innkalling og sakliste
Goodkjende utan merknader.

Sak 2 - godkjenning av referatet frå rådsmøtet 26. januar 2011
Godkjent utan merknader.

Sak 3 - orienteringssaker
A. Breivik orienterte om den planlagde revisjonen av forskarutdanninga ved fakultetet. Ein

viktig del av framlegget frå fakultetet er ei nedtoning av forskarskulane og større vekt på
forskargruppene. Dette vil vera eit tema for debatt. Saka blir lagt fram igjen for rådsmøtet
i mai før instituttet uttalar seg. Instituttleiar meinte det var litt uryddig at denne revisjonen
kjem før evalueringa av forskarskulane er gjennomført. Koppen meinte saka er så viktig at
ho bør drøftast i lærarmøte, og forskingskonsulent Johansen sender ut melding til
fagkoordinatorane om dette.

B. Henjum orienterte om høyringsrunden om breiddekrav i bachelorgraden. Saka har
tidlegare vore oppe i rådet (26.1.2011, sak 5). IF støttar eit breiddekrav på 30 studiepoeng,
men med størst mogleg rom for at studentane skal kunna velja fritt.

C. Uthaug orienterte om at fakultetsstyret har hatt oppe ei sak om mellombels tilsette
forskarar og lærarar i (fakultetsstyremøtet 22.2.2011, sak 12/11).

D. Breivik orienterte om støtte frå Meltzerfondet og Universitetsfondet i 2011. Meltzerfondet
har gitt støtte til forskingsprosjekta til Annette M. Jørgensen (COLA, 300.000) og Karol
Janicki (Språket si rolle i utdanning for fred, 180.000). Seks fast vitskapleg tilsette ved IF
fekk støtte til faglege reiser frå Meltzerfondet, og to stipendiatar fekk støtte til opphald i
utlandet. Frå Universitetsfondet fekk både Margareth Hagen (81.400) og Helge Vidar
Holm (80.000) støtte til konferansar.

E. Breivik orienterte om arbeidet med SAK (Samarbeid om arbeidsdeling og konsentrasjon).

Sak 4 - Rekneskap for Institutt for framandspråk i 2010
Uthaug orienterte om rekneskapen for 2010, sjå ettersende papir. Instituttet gjekk ut av 2010 med eit
lite underskot. Men ifølgje fakultetet ville underskotet blitt i underkant av 600.000 kroner dersom alle
sosiale kostnaders som skulle vore dekka av instituttet, hadde vore rekna med. Minuset frå 2010 er
sletta ved inngangen til den nye budsjettmodellen i 2011.

Vedtak (samrøystes): Rådet ved Instituttfor framandspråk tek rekneskapen for 2011 til
orientering.



Sak 5 - Utdanningsmeldinga for instituttet 2011
Undervisningsleiar Henjum orienterte om drøftinga i UUI. Studentrepresentant Hegrenæs syntest
tendensen til å gå tilbake til skuleeksamenar i staden for eit meir variert spekter av eksamensformer
var uheldig. Det vart understreka at fakultetet bør utarbeida standardar for undervisningsomfang på
emna på dei ulike faga. Møtet gjorde elles nokre mindre justeringar i meldinga.

Vedtak (samrøystes): Instituttrådet godkjenner den framlagde utdanningsmeldinga for Instituttfor
framandspråk i 2011 med dei endringane som kom fram i diskusjonen i møtet.

Sak 6 - HMS-handlingsplan for instituttet i 2011
Det bør inkluderast i hms-planen at instituttet og vil ha medarbeidarsamtalar med dei mellombels
tilsette lærarane som har omfattande engasjement (Skagen, Uthaug).

Vedtak (samrøystes): Instituttrådet godkjenner den framlagde handlingsplanen for helse, miljø og
tryggleik for 201 LDet vert lagt inn ei setning i planen om at instituttet vil ha medarbeidarsamtalar
med mellombels tilsette lærarar i omfattande engasjement.

Sak 7 - Omlegging av grads- og emnestrukturen ved HF
I tillegg til momenta som er refererte frå UUI-møtet 23.2 i år, er det eit viktig poeng at ei slik
omlegging som er foreslått, vil vera svært omfattande, arbeidskrevjande og tidkrevjande (Breivik).
Instituttleiar vil laga ei høyringsfråsegn basert på diskusjonen i UUI og rådet. På arabisk stiller ein seg
prinsipielt positive til ei omlegging bort frå 15 studiepoeng som emnestorleik, men det er ikkje andre
fag ved IF som har støtta dette synet.

Sak 8 - ymse
Ingen saker.

Leiv Egil Breivik,
instituttleiar Arve Kjell Uthaug,

administrasjonssjef
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Referat frå møte i rådet
ved Institutt for framandspråk

Referatet er godkjent , etter at merknadsfristen var sett til 5. juni 2011.

MØtedato : torsdag 12 . mai 2011

Til stades:
Frå gruppe A: Leiv Egil Breivik, Kjetil B . Henjum , Randi Koppen , Kevin McCafferty , Ludmila Torlakova.
Frå gruppe B: Svenn -Arve Myklebost.
Frå gruppe C: Jan A . Johansen.
Frå gruppe D: Helene M. Myrdahl , Kjersti Monen Berge og Claudia Forster Hegrenæs.

Forskingsleiar Margareth Hagen deltok på møtet utan røysterett (jf sak 8, rådsmøtet 26.1.2011)
Administrasjonssjef Arve Kjell Uthaug var referent.

Sak 1 - godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjende utan merknader.

Sak 2 - godkjenning av referatet frå rådsmøtet 9. mars 2011
Godkjent utan merknader.

Sak 3 - orienteringssaker
A. Søknadsfristen til den utlyste stillinga i spanskamerikansk litteratur er forlenga til 1. august.

B. Ei mellombels stilling (50 prosent) i engelsk fagdidaktikk er under utlysing. Tilsetjingsperioden

er frå 1. august 2011 og ut juni 2015. Stillinga er først og fremst knytt til den erfaringsbaserte

mastergraden i engelsk (ENGMAU).

C. Arbeid med ny strategiplan for IF startar opp hausten 2011 når den nye leiargruppa og dei
nye fagkoordinatorane er på plass.

D. Instituttleiar Breivik varsla at systemet for arbeidstidsrekneskap vil bli gjennomgått og
revidert hausten 2011, og han streka under at instituttet vil ta seg tid til ein skikkeleg prosess.
M.a. vil det vera aktuelt å nulla ut plusstida knytt til undervisning og administrasjon frå tida
før IF vart danna. Breivik viste bg til den ganske drastiske omlegginga av systemet med
arbeidstidsrekneskap ved LLE.

E. Uthaug delte ut rekneskapsrapport for IF første kvartal 2011. Han varsla samstundes at det
vil bli sett av tid til ei meir inngåande orientering om økonomien på første møtet over
sommaren, basert på rekneskapen for heile første halvåret av 2011.

F. Det vil i juni bli sendt inn ein søknad om eit Senter for framifrå forsking (SFF) forankra ved IF.
Breivik orienterte om arbeidet med søknaden om eit slikt klimaspråksenter leidd av professor
Kjersti Fløttum. IF må øyremerka til saman to stipendiatstillingar over ein tiårsperiode
dersom instituttet skulle få eit slikt senter.

Sak 4 - Høyring om forskarutdanninga ved HF
Forskingsleiar Margareth Hagen orienterte om arbeidet med hØyringa. Det var ulike oppfatningar om
organiseringa av forskarskulane i framtida: Eit framlegg frå Koppen om at forskarskulane framleis skal
liggja direkte under fakultetet som i dag, fekk tre rØyster, medan tre røysta for at forskarskulane kan
overførast til institutta (dvs slik det er skissert i utkastet til hØyringsfråsegn som var lagd fram for
møtet). Breivik varsla at instituttet vil informera fakultetet om den delte oppfatninga i rådet.



Rådet ved Institutt for framandspråk vedtok det framlagte høyringsutkastet. Fakultetet vert
orientert om den delte oppfatninga om kva nivå som skal administrere forskorskulane.
Oppslutninga var samrØystes om resten av fråsegna.

Sak 5 - Framtida for påskjØningsmidlane ved instituttet
Instituttleiar Breivik orienterte om spØrsmålet. Kommentarane frå lærarmØtet på arabisk hadde ved
ein glipp ikkje kome med i førebuinga av saka. Fråsegna frå lærarmøtet vart derfor ettersend til
medlemene av rådet med e-post 11.5.2011. Kevin McCafferty hadde dessutan sendt ut eit
supplerande og alternativt vedtaksframlegg til rådsmedlemene (e-post 12.5.2011).

Torlakova streka i samtalen under at påskjøningsmidlar for rettleiing var viktig særleg for små
fag, m.a. for å rekruttera medrettleiarar frå andre institutt. Koppen meinte prinsipielt at instituttet
ikkje burde ha eit system med incentivmidlar korkje for rettleiing, publisering el.a. Ho støtta i
hovudsak modellen som var foreslått av instituttleiinga, men meinte punkt C burde gå ut slik at
påskjøningsmidlane og for phd-rettleiing vart avvikla. Studentrepresentant Hegrenæs streka under at
rettleiinga til studentane ikkje måtte bli skadelidande i det systemet som vart valt.

Breivik trekte punkt c i framlegget til vedtak.

Møtet rØysta først over framlegget frå McCafferty til endringar i framlegget frå instituttleiinga:

1. Frå og med 2012 vert ordninga med påskjØningsmidlar til

rettleiarar av phd-kandidatar avslutta - midlane vert overfØrte til fellespotten.

2. IF sine inntekter frå publikasjonar vert i heilskap fordelte mellom forskarane som har
produsert teljekantpoenga.

I voteringa rØysta to personar for tillegget frå McCafferty, og fire røysta imot. Dermed fall framlegget.

Deretter vedtok møtet det justerte framlegget frå instituttleiinga (der punkt c er fjerna):

Den noverande ordninga med påskjøningsmidlar til master- og phd-rettleiarar bør endrast frå
og med 2012. Rådet ved Institutt for framandspråk tilrår følgjande nyordning:

(a) Ordninga med påskjøningsmidlar til rettleiarar av masterstudentar og phd-
stipendiatar vert avslutta frå og med 2012.

(b) Kvart år vert det sett av ein sum tilsvarande påskjØningsmidlane for master- og phd-
rettleiinga til to føremål: først driftsmidlar til alle fast vitskapleg tilsette (3000 årleg pr person),
deretter vert resten av summen lagd til midlane som vert lyste ut til forskings- og
publiseringsstØtte ved instituttet.

Det vart rØysta separat over punkt (a) og (b) over. Punkt (a) vart vedteke samrØystes, punkt (b) med
seks røyster for og ei imot.

McCafferty, Breivik og Uthaug ser nærare på korleis vedtaket skal praktiserast for eksterne rettleiarar,
pensjonistar o.a. og kjem tilbake til instituttrådet om denne saka over sommaren.

Breivik varsla at leiinga vil sjå nærare på retningslinene for tildeling av forskings- og
publiseringsstØtte ved instituttet.

Sak 6 - Budsjettinnspel for 2012
Rådet drøfta brevet frå fakultetet om "Budsjettforslag 2012 - innspill fra institutt og sentre"
(14.3.2011). Brevet frå instituttet til fakultetet frå 2010 vart delt ut i møtet. Saka vil bli følgd opp av



leiargruppa , og utkast til brev om budsjettframlegget for 2012 vert sendt på sirkulasjon til
medlemane av rådet . Instituttleiar sender over kommentarar og synspunkt frå IF til fakultetet innan
15. juni i år.

Følgjande moment vart nemnt i rådsmøtet:
- Det sterke behovet for fleire stillingar på japansk må leggjast fram for fakultetet.
- Engelsk lingvistikk treng ei stilling til
- Instituttet kan sØkja om ei stipendiatstilling øyremerkt engelsk fagdidaktikk ("utanfor

ramma" og dermed og utanom den faste stipendkvoten til instituttet)
- Koppen spurde korleis instituttet vil prioritera dersom det sluttar ein medarbeidar

innanfor britisk litteratur
- Hagen peikte på at instituttet saman med fakultetet bør fØlgja opp spørsmålet om

tidspunktet for utlysing av nye stipendiatstillingar der stipendiatar som er inne i systemet,
får utsett sluttdato p.g.a. permisjonar , sjukefråvær o.a.

- Dersom ein større del av forskarutdanninga skal ned på instituttet, bør konsekvensane
nemnast i budsjettbrevet til fakultetet

- Uthaug meinte fagdidaktikktilbodet i spansk og fransk anten må reduserast eller tilfØrast
ein større stillingsressurs når Turid Trebbi sluttar

Myklebost spurde om det var planar om ei fornya satsing for å styrka forskargruppene ved instituttet.

Sak 8 - Ymse
ingen saker.

Leiv Egil Breivik,
instituttleiar Arve Kjell Uthaug,

administrasjonssjef
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Referat frå rådsmøte
ved Institutt for framandspråk

Referatet er godkjent.

Møtedato : 8. juni 2011

Til stades:
Frå gruppe A: Leiv Egil Breivik , Kjetil B . Henjum , Randi Koppen, Kevin McCafferty , Margery Vibe
Skagen.
Frå gruppe B: Svenn -Arve Myklebost.
Frå gruppe C: Jan A. Johansen.
Frå gruppe D: Claudia Forster Hegrenæs og Helene Myrdahl.

Administrasjonssjef Arve Kjell Uthaug møtte som referent.

Sak 1 - godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjende utan merknader.

Sak 2 - godkjenning av referatet frå rådsmøtet 12. mai 2011
Godkjent utan merknader.

Sak 3 - orienteringssaker
A. Randi Koppen orienterte om eit par av sakene i fakultetsstyremøtet 7. juni 2011:

Fakultetsstyret tilsette Merja Stenroos i engelsk lingvistikk, og Ellen Høisæter og Maria Jose
Sanchez Olsen vart tilsette fast i deltidsstillingar på Nettspansk. Saka om revisjon av
forskarutdanninga vart drøfta og vil bli utgreidd vidare før fakultetet tek ei avgjerd.

B. Instituttleiar Breivik, forskingsleiar Hagen og fagkoordinator Askeland på spansk har hatt
møte med den brasilianske ambassadøren i Noreg, og han kjem på vitjing til 11i6 i august.
Instituttet vonar å få i gang emne med brasilportugisisk innanfor ramma av
latinamerikastudiet ved IF, støtta av ein sendelektor frå Brasil og eventuelt og ei
stipendiatstilling finansiert av næringslivet og NFR i fellesskap.

C. Breivik orienterte leiarverva ved instituttet i den nye styrarperioden, som tek til hausten
2011. Leiargruppa vil bestå av instituttleiar leiv Egil Breivik, forskingsleiar Margareth Hagen,
undervisningsleiar Kjetil B. Henjum, i tillegg til studieleiar og administrasjonssjef.
Fagkoordinatorar vert Shabo Talay på arabisk, lene M. Johannessen på engelsk, Helge V.
Holm på fransk (frå 1.1.2012), Marco Gargiulo på italiensk, Benedicte Irgens på japansk, Brita
Bryn på russisk, Jon Askeland (hausten 2011) og Synnøve Rosales (frå 1.1.2012) på spansk.,
Sissel Lægreid på tysk.

Sak 4 - Tilsetjing av lektorar i faste stillingar ved IF
Breivik og Uthaug orienterte om saka. Den personalpolitiske sida og prinsippet om forskingsbasert
undervisning var viktige moment i drøftinga i rådet. FØresetnaden under punkt V.2 i sakspapira bør
mjukast opp eller fjernast. Utlysingstekstane må drøftast med dei involverte fagkoordinatorane og
eventuelt fagmiljØa, og når det gjeld engelsk og spansk, må det m.a. avgjerast om stillingane blir lyste
ut som ei full stilling eller to halve.



Vedtak (samrøystes):

A. Institutt for framandspråk bør omdisponera ein del av midlane instituttet i dag brukar til
mellombels tilsette lærarar, til fast tilsette lektorar i full eller delvis stilling.

8. Stillingane skal først og fremst ta seg av undervisning på grunn- og innføringsnivået. For
nokre av faga vil det vera viktig å få tilsett ein morsmålsbruker for å gje studentone praktisk
språktrening.

C. Arabisk bØr få ei fast lektorstilling i 20 prosent, engelsk i 100 prosent, fransk i 20 prosent,
japansk i 20 prosent og spansk i 100 prosent . Italiensk, russisk og tysk har faste ordningar med
sendelektorar eller språkpedagogar, og desse faga får ikkje fast tilsett lektorstilling i tillegg.

Dersom IF får lov å lysa ut desse lektorstillingane , skal dei finansierast av driftsbudsjettet ved
instituttet.

Sak S - Budsjettinnspel 2012
Breivik og Uthaug orienterte om saka og refererte til instituttet sine Ønske og prioriteringar for
fakultetsbudsjettet 2012. Instituttet har tre ønske om nye stillingar innanfor IiFs budsjettramme for
2012 (i prioritert rekkjefølgje): ny førstestilling på japansk, ny stilling på engelsk lingvistikk, ny stilling i
fagdidaktikk (spansk/fransk).

Utanfor budsjettramma ønskjer instituttet at UiB sentalt set av midlar til i halv stilling knytt til
den erfaringsbaserte mastergraden i engelsk (ENGMAU) og dessutan eit Øyremerkt stipend til
engelsk fagdidaktikk (litteraturdisiplinen). Uthaug har vore i kontakt med studiesjef Worley ved
fakultetet, som strekar under at UiB sentralt forventar at den erfaringsbaserte mastergraden i
engelsk (ENGMAU) vert eit permanent tilbod. Sidan faste arbeidsoppgåver krev fast stilling, må vi
leggja til grunn at då skal lysast ut ei fast stilling knytt til ENGMAU - anten denne stillinga vert
finansiert innanfor det ordinære stillingsbudsjettet ved HF, eller utanfor som ei spesialløyving frå UiB
sentralt. McCafferty viste til at fagdidaktikarane på engelsk lenge har hatt for mykje undervisning, og
at dette underbyggjer stillingsbehovet.

Det var ingen innvendingar i møtet mot prioriteringane og vurderingane i framlegget frå
instituttleiinga til budsjettbrev.

Sak 6 - Møteplan for instituttrådet 2011
Det er sett opp tre instituttrådsmØte hausten 2011:

31. august
Oktober - datoen vert sett seinare
Desember - datoen vert sett seinare

leiv Egil Breivik,
instituttleiar Arve Kjell Uthaug,

administrasjonssjef
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UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 09.06.2011

Til stede : Instituttleder: Hoffmann
Gruppe A: Anfinset, Heiret, Mikaelsson, Selberg
Gruppe B: Blazevic
Gruppe C: Selland
Gruppe D: Irgens, Selfjord

Forfall: Forsberg, Øye, Seland, Vollset, Bakke-Alisøy, Lindtner, Watkins, Solheim
Sekretær: Holsen

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader.

III Referatsaker
a. UUI-mote 11.04.11

IV Orienteringssaker
a. Informasjon fra instituttlederen
- Komiteen som vurderer stipendiatsøkerne, er i sluttfasen av arbeidet.
b. Fakultetsstyresaker
- Ingen saker. Det ble vist til Stausbergs utsendte rapport.

Sak 15/11 Fagstrategi og bemanningsplan
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet vedtar den framlagte fagstrategi og bemanningsplan for AI-IKR
for 2012-2015.

Sak 16/11 Innspill til budsjettforslag 2012
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet for AI-IKR vedtar de framlagte innspill til budsjettforslag for
2012.

Sak 17/11 HMS-plan 2011-2012
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet vedtar framlagte HMS-handlingsplan for 2011-2012.



Sak 18111 Evaluering av forskningsgruppene
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet tar evalueringsrapporten til etterretning.

Sak 19/11 Ny ledergruppe - stedfortreder for instituttleder
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet godkjenner valget av påtroppende undervisningskoordinator
Michael Stausberg som stedfortreder for instituttleder med virkning fra 1.
august 2011

Sak 20/11 Instituttverv - beskrivelser
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet vedtar de fremlagte forslagene til retningslinjer for
forskningskoordinator, undervisningskoordinator, fagkoordinator og
emneansvarlig.

Sak 21/11 Fordeling av timelærermidler
Hoffmann og Holsen orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet vedtar framlagte forslag om fordeling av timelærermidler på fag.

Sak 22/11 Regnskap 1. tertial
Hoffmann og Holsen orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet tar regnskapet etter 1. tertial til etterretning.

Eventuelt
Det ble opplyst at gruppe B har gjennomført valg for perioden 2011/2012.

Bergen, 15. juni 2011

Christhard Hoffmann
Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 22.06.2011, regnes protokollen som godkjent.
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Budsjettforslag 2012 - Det humanistiske fakultet  

 
 

Dokumenter i saken: 

1. Budsjettforslag 2012 (vedlegg 1) 

2. Brev til grunnenhetene av 14.3.2011 (vedlegg 2) 

3. Budsjettinnspill fra grunnenhetene (vedlegg 3) 

4. Brev fra universitetsdirektøren av 12.07.11 (sak 2011/4910) 
 

Bakgrunn 

Universitetsdirektøren orienterte i brev av 12.07.11 om retningslinjer for budsjettforslaget for 
2012. Instituttene ble orientert om budsjettprosessen allerede i brev fra fakultetet av 
14.03.11, og fikk frist til 15.06.11 om å melde inn sine budsjettinnspill. Fakultetet har frist til 
15.09.11 med å sende inn budsjettforslag for 2012 til universitetsledelsen. Forslaget er 
behandlet i fakultetets informasjons- og drøftingsutvalg 02.09.11. I dette saksforelegget 
oppsummeres hovedpunktene i forslaget.  

Budsjettprosessen tilsier at fakultetets forslag skal være på et overordnet nivå og tar 
utgangspunkt i fjorårets ramme, samt kjente endringer som for eksempel nedbetaling av 
tidligere opparbeidet merforbruk og endringer i resultatinntekter. Den endelige 
budsjettrammen for fakultetet vil vedtas av universitetsstyret i desember. Forslaget vil følgelig 
ikke beskrive alle detaljerte behov ved instituttene. Den konkrete fordeling til instituttene vil 
skje når fakultetets finansieringsramme er klar og fakultetsstyret skal foreta den interne 
budsjettfordelingen 20.12.2011. Når det gjelder vurdering av lønnsbudsjettet i forhold til 
hvilke fagområder som har avgang, hvor mange stillinger som kan refordeles, og hvilke fag 
som bør prioriteres vises det til sak om justering av bemanningsplan. 

I budsjettforslaget må fakultetene nå legge inn forslag til bygningsmessige tiltak og/eller 
investeringer både innenfor og utenfor rammen. 

Oppsummering av fakultetets budsjettforslag.  

Faglige oppgaver og utfordringer  

På bakgrunn av UiBs nylig vedtatte strategiske plan har HF i 2011 påbegynt arbeidet med en 
helhetlig strategisk plan. Fakultetsledelsen utgjør arbeidsgruppen som utarbeider forslag til 
plan, mens institutt- og senterlederne utgjør en faglig referansegruppe. Utkast til plan er nå 
på høring til grunnenhetene og HSU og skal behandles i fakultetsstyret i oktober 2011. I 
tillegg til en strategisk plan utarbeider fakultetsledelsen en årlig handlingsplan. Plan for 
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organisering og ansvarsfordeling for forskerutdanningen er under arbeid. Fakultetets 
handlingsplan for bedre kjønnsbalanse skal revideres, og det skal utarbeides en samlet 
HMS-plan for fakultetet. 
  

Økonomi 

Med de forbehold som må knyttes til begrensninger i universitetets 
regnskapsrapporteringssystem, ser det ut til at fakultetet nå har god kontroll med den 
økonomiske situasjonen. Prognosen tyder på at fakultetet følger planen for nedbetaling av 
det akkumulerte merforbruket slik at samlet underskudd ved slutten av 2011 vil være om lag 
10 mill. 5 mill av dette skal nedbetales i 2012  
Den nye budsjettmodellen innebærer at grunnenhetene har fått et større handlingsrom, men 
også ansvar for faglige og økonomiske prioriteringer. Fakultetsstyret har også vedtatt en 
langsiktig bemanningsplan for faglige stillinger som skal justeres årlig.  
Budsjettmodellen som ble tatt i bruk i 2011, fanger likevel ikke opp alle fakultetets 
utfordringer. Sentrenes virksomhet må innpasses i budsjettfordelingen for 2012. Rapporten 
fra den eksterne komiteen som har evaluert Griegakademiet viser at særlig den utøvende 
virksomheten har behov som vanskelig lar seg innpasse i fakultetets budsjett. Universitetet 
har signalisert at inntekter og kostnader for ex.phil. skal overføres til fakultetene. De 
praktiske og økonomiske konsekvensene av dette er foreløpig uklare, men vil representere 
en utfordring for fakultetet i årene som kommer. 

Tiltak som prioriteres innenfor budsjettrammen  

Stillinger 

Instituttene har i sine innspill foreslått flere nye faste stillinger. Dette er stillinger som må 
vurderes innenfor fakultetets ramme, og i forbindelse med justering av bemanningsplan. Når 
det gjelder grunnenhetenes forslag til midlertidige bistillinger er dette kostnader instituttene 
kan prioritere å dekke av eget driftsbudsjett. For SKOK og SVT, som har en egen tildeling fra 
universitetsstyret, vil bistillinger kunne foreslås utenfor fakultetets ramme. Nye midlertidige 
rekrutteringsstillinger vil også bli vurdert som tiltak utenfor rammen, mens vi må ta stilling til 
hvordan fakultetets tre faste postdoktorhjemler som blir ledige i løpet av 2012 skal fordeles.  
 
I budsjettforslaget er lønnskostnadene gjennomgått. Forslagene i justert bemanningsplan er 
lagt inn og beregningen viser at det er en liten nedgang i de samlede lønnskostnadene på 
tross av lønnsglidning og nye stillinger. Nedgangen skyldes primært at stiller er trukket inn 
etter avgang. 
 
I bemanningsplanen som ble vedtatt høsten 2011 er det foreslått at 3,5 stillinger trekkes inn i 
2012. I den justerte bemanningsplanen for 2012 – 2016 er det foreslått å gjennomføre 
reduksjonen i 2012 som tidligere vedtatt med følgende unntak: 

 Ny førstestilling knyttet til master i utdanning i engelsk (ENGMAU). Finansiering 
gjennom nye fullfinansierte studieplasser 

 Stilling ved nordisk med avgang 2012 trekkes likevel ikke inn på bakgrunn av 
oppgaver knyttet til master i utdanning i nordisk (NORMAU). Finansiering gjennom 
nye fullfinansierte studieplasser. Instituttet må vurdere om stillingen også skal knyttes 
til nordisk litteratur, jf. budsjettinnspill fra LLE 

 Ny førstestilling i japansk prioriteres om mulig i 2012, eventuelt i 2013, på bakgrunn 
av studieproduksjon, stor studenttilstrømning, økning i antall studieplasser og 
NOKUT-krav 

 
To av disse stillingene er finansiert gjennom økt grunnbevilgning (nye fullfinansierte 
studieplasser). Innsparing knyttet til stillingsreduksjon i 2012 vil derfor tilsvare 2,5 stilling, 
eventuelt 3,5 dersom japansk ikke prioriteres i 2012. Stillingene er lagt inn i det foreslåtte 
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lønnsbudsjettet og vurderingen er at det er rom for dette innenfor rammen på tross av 
nedbetaling av underskudd og reduksjon i resultatinntekter.   
 

Satsninger og forpliktelser 

Fakultetet har på noen områder fått/påtatt seg ansvaret for å følge opp noen av universitetets 
sentrale satsinger, bl.a. Senter for fremragende forskning (CMS), Region og regionalisering, 
Holbergprosjektet og vitenskapshistorie. Alle forpliktelser og strategiske satsinger 
gjennomgås årlig i forbindelse med budsjettarbeidet, og midler er avsatt i budsjett 2012. 
Det er knyttet noe usikkerhet til husleiekostnader og energi. Fakultetet har frigitt noen 
kontorer, noe som betyr en mindre reduksjon i kostnadene. Samtidig kan energikostnadene 
øke i 2012.  
 

Drift 

I budsjettforslaget er det lagt opp til en samlet avsetning til grunnenhetenes drift omtrent på 
samme nivå som i 2011. I forbindelse med selve budsjettfordelingen i desember må 
fakultetet komme tilbake til hvordan sentrene skal integreres i budsjettmodellen med hensyn 
til RBO, hvordan kunstnerisk utviklingsarbeid ev. kan gis uttelling innenfor fakultetets rammer 
samt til spørsmål om øvrig øremerking av midler over fakultetsdelen av budsjettet. 
  

Tiltak det søkes midler til utenfor rammen  

Fakultetets viktigste prioritering utenfor rammen er en forsvarlig finansiering av 
Griegakademiet. Den eksterne evalueringen konkluderte med at Griegakademiet bør få sitt 
budsjett direkte fra universitetsstyret fordi de særlige behovene ikke lar seg innpasse i 
fakultets økonomi. I saken til Universitetsstyret var universitetsdirektøren negativ til en slik 
løsning. Alternativet er da at fakultetet får en permanent økning i sin budsjettramme for å 
ivareta de særlige behovene knyttet til utstyr og infrastruktur som for eksempel lydstudio, 
forskningsdel i stillinger og resultatuttelling for kunstnerisk utviklingsarbeid.  

Prioritering nummer to er nye rekrutteringsstillinger. Det søkes totalt om 3 nye 
postdoktorstillinger og 10 nye stipendiatstillinger. 4 av stipendiatstillinger er knyttet til ulike 
satsingsområder, men i hovedsak er det behov for postdoktor- og stipendiatstillinger for å 
ivareta en faglig og tematisk bredde i rekrutteringen til hele den store bredden av 
humanistiske fag. Øvrige prioriterte tiltak utenfor rammen går frem av tabell 1 i 
budsjettforslaget 
 

Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet, BOA  

Inntekter fra eksterne bidragsytere har vist en sterk vekst i de senere år. I 2010 utgjorde BOA 
14 % av inntektene ved fakultetet, mot 8 % i 2009. I 2011 forventes BOA-andelen å øke noe i 
forhold til 2010. Ved fakultetet er det etter den nye budsjettmodellen ble innført, gjort 
tydeligere at ansvaret for BOA-virksomheten ligger hos grunnenhetene. Dette innebærer at 
grunnenhetene må vurdere risikoen i nye prosjekter og sette av ressurser til egenandeler. 
Men det betyr også at inntekter knyttet til BOA-virksomhetene er med på å styrke 
instituttøkonomien. 
 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret for Det humanistiske fakultet slutter seg til budsjettforslaget for 2012 med de 
endringer som fremkom i møtet. 
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1 Faglige oppgaver og utfordringer - sammendrag  

Det humanistiske fakultet har i løpet av 2011 fått god kontroll med den økonomiske 
situasjonen. Prognosen tyder på at fakultetet følger planen for nedbetaling av det 
akkumulerte merforbruket slik at samlet underskudd ved slutten av 2011 vil være om lag 10 
mill. 5 mill av dette skal nedbetales i 2012. Det er innført en ny budsjettmodell der mest mulig 
av driftsbudsjettet er fordelt grunnenhetene etter en åpen og tydelig modell. Grunnenhetene 
har fått et større handlingsrom og ansvar for prioriteringer. Fakultetsstyret har også vedtatt 
en langsiktig bemanningsplan for faglige stillinger som skal justeres årlig.  

Fakultetet hadde i 2011 en netto økning i resultatinntekter på om lag 6 millioner, noe som 
skyldes god RBO-uttelling på forskningssiden, mens nedgangen i inntekter på studiesiden 
fortsatte. Resultatinntektene svinger fra år til år og det er derfor avgjørende at merinntekter 
ett år ikke bindes opp i varige forpliktelser som for eksempel tilsettinger i faste stillinger. Når 
det gjelder resultatinntekter går for første gang på 6 år inntekter knyttet til studiepoeng opp. 
Resultatinntektene knyttet til studiesiden er på 2,1 mill (75 % videreføring) for 2012-
budsjettet. Samtidig går RBO-inntektene ned med 2,7 mill (75 % videreføring), noe som 
medfører en negativ resultatinntekt totalt på om lag 0,6 mill. Samtidig er en større del av 
kostnadene knyttet til egenandeler i prosjekter, små driftsmidler, eksamen mm overført til 
fakultetet.  

Den nye budsjettmodellen som ble tatt i bruk i 2011, fanger ikke opp alle fakultetets 
utfordringer. Sentrenes virksomhet må innpasses i budsjettfordelingen for 2012. Rapporten 
fra den eksterne komiteen som har evaluert Griegakademiet viser at særlig den utøvende 
virksomheten har behov som vanskelig lar seg innpasse i fakultetets budsjett. Universitetet 
har signalisert at inntekter og kostnader for ex.phil. skal overføres til fakultetene. De 
praktiske og økonomiske konsekvensene av dette er foreløpig uklare, men vil representere 
en utfordring for fakultetet i årene som kommer. 

Fakultetet har fremdeles store utfordringer innen utdanning. De fem siste årene har fakultetet 
hatt en samlet nedgang i studenttallet på 25 - 30 %. Opptaksrammene for fakultetet er de to 
siste årene redusert fordi vi er pålagt å redusere overbookingen ved utsending av tilbud om 
studieplass. 1123 studenter har takket ja til studieplass ved Det humanistiske fakultet høsten 
2011 mot 1085 studenter høsten 2010. Dette er en liten økning, men sammenlignet med 
2009 er det likefullt en nedgang på ca 270 studenter. Noen av fakultetets prioriterte mål for 
2012 er å redusere frafallet, øke rekruttering og å bedre kvaliteten på utdanningen blant 
annet gjennom å gjøre studietilbudene mer arbeidslivsrelevante.  

På forskningssiden ønsker fakultetet særlig å fokusere på videreutvikling av forskergruppene 
ved grunnenhetene. Dette vil kunne bidra til å styrke ikke bare den individuelle forskningen, 
men også til økt forskningssamarbeid og dermed flere eksternt finansierte prosjekter. 
Forskergruppene er også avgjørende for at doktorgradskandidatene i tråd med overordnede 
planer skal kunne integreres i aktive fagmiljøer.   

I 2012 vil fakultetet arbeide med følgende hovedprioriteringer: 

 Oppfølging av samlet strategisk plan for HF 

 Nedbetale ytterligere 5,0 mill av opparbeidet merforbruk 

 Videreutvikle forskergruppene 

 Revidere forskerutdanningen 

 Utvikle praksisemner 

 Gjennomgå organisering av og innhold i førstesemesterstudiene 

 Effektivisere administrative arbeidsprosesser, herunder også å styrke den 
forskningsadministrative støtten ved grunnenhetene 
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2 Budsjettforslag 2012. Grunnbevilgning 

Utgangspunktet er budsjettrammen for 2011 på 325,2 millioner kroner. Fakultetets tentative 
ramme for 2012 gir en reduksjon på 0,8 millioner. Dette er en konsekvens av nedgang i 
resultatinntekter (-0,6 mill.kr) og utfasing av øremerkede tildelinger (-3,3 mill kr), men 
kompenseres med videreføring av studieplasser (+2,9 mill kr) og endring i husleie (+0,1 
mill.kr-). Endring i husleie er usikker og avhengig av eventuell fortetting, endring i 
energikostnader mm. Konsekvensjustert ramme for 2012 blir da 324,4 millioner. Lønns- og 
prisjusteringer er ikke med i tallene under. 

 

Tabell 1 – Grunnbevilgning 2012 Inntektsramme 

Budsjettforslag GB Prosjekt Drift Investering Totalt Kommentar

Budsjettramme 2011 (Hovedfordeling) 322 411 2 800 325 211

Herav  følgende midlertidige avsetninger:

   Inntekter til stipendiater 720006 44 260 44 260

   Inntekter til postdoktor 720020 6 902 6 902

   Utstyr til Griegakademiet 720009 1 000 1 000

   Studiesentre Tyskland og England 700253 8 800 8 800

   Førstesemesterstudiet 700245 16 503 16 503

   Holberg 700271 1 000 1 000

   Vitenskapshistorie (2008- 2011) 700268 1 148 1 148

   Region og regionalisering (høst 2010- vår 2013) 000000 800
800

Helårseffekt av ny stilling, nevnt i bud brev 2010. Gjelder t.o.m. 

halve 2013.

   Midlertidig professor II 000000 142 142

   ERC- støtte 700910 420 420

Resultatbaserte inntekter 2012

1. Utdanning, 75% videreføring 000000 2 150 2 150

2. Forskning (RBO) 75% videreføring 000000 -2 723 -2 723

Konsekvensjusteringer:

   Internhusleie, endring areal
000000

100 100
CMS helårseffekt, andre endringer i areal Sak 2010/9757, sagt opp 

Allégt.27, Ad Fontes studentareal. Ikke endelig beregnet.

   Utstyr til Griegakademiet 720009 -1 000 -1 000

   Vitenskapshistorie (2008- 2011) 700268 -1 148 -1 148

   Videreføring studieplasser fordelt 2009
000000

2 273 2 273
Sak 09/12360 Erfaringsbasert Master i undervisning, bevilges 2010-

2012

   Videreføring studieplasser fordelt 2011 000000 345 345 Sak 09/15567, 5 nye studieplasser

   Nye studieplasser fordelt 2011
000000

311 311
Sak 09/15567, 3 nye studieplasser fra 2011 uten 

finansieringseffekt. Inkluderer også halvtårseffekt 2011.

   Helårseffekt 2 nye midlertidige stipendiatstillinger 2011 720006 596 596 Griegforskning

   Helårseffekt 1 ny midlertidig postdoktor 2011 720020 363 363 SVT, ut V2014

   Helårseffekt 1 stipendiatstilling avsluttet våren 2011 720006 -298 -298

   Halvtårseffekt 6 stipendiatstillinger avsluttes våren 2012 720006 -1 788 -1 788

   Endring investeringer 000000 500 -500 0 Fra investering til drift

Konsekvensjustert ramme 2012 323 092 1 300 324 392

Tiltak utenfor rammen (prioritert rekkefølge):

1.    Permanent økning i budsjettrammen for Griegakademiet 000000 4 000 2 000 6 000

2.    10 stipendiatstillinger 720006 7 330 7 330 Viktig at disse er fullfinansierte.

3.    3 postdoktorstillinger 720020 2 560 2 560 Viktig at disse er fullfinansierte.

4.    Arkivprosjekt, digitalisering 000000 500 500

5.    Praksis BA - prosjekt med Bergens Tidende 000000 500 500

6.    Avtale med Rutgers Universitet 000000 200 200

7.    Likestilling 000000 500 500

8.    Professor II, SKOK 000000 150 150

9.    Praksisemner 000000 700 700

Bygningsmessige tiltak utenfor rammen (i samarbeid med EIA):

1.    Ombygging av Nygård skole (Griegakademiet) 000000 0 Må kostnadsberegnes i samarbeid med EIA

2.    Ombygging av Sydneshaugen skole 000000 0 Må kostnadsberegnes i samarbeid med EIA

3.    Sydnesplass 12/13: Ombygging lesesal, nye vinduer 000000 0 Må kostnadsberegnes i samarbeid med EIA

4.    Øisteinsgate 1 og 3: Gjennomgang, fellesarealer 000000 0 Må kostnadsberegnes i samarbeid med EIA

5.    Oppussing av HF-bygget: toaletter, fellesarealer 000000 0 Må kostnadsberegnes i samarbeid med EIA

6.    Sydneshaugen skole: Sikkerhetstiltak døgnåpen lesesal 000000 0 Må kostnadsberegnes i samarbeid med EIA

0

Sum foreslått ramme 2012 339 532 3 300 342 832

Tillegg for inntekter til avskriving 4 600 4 600

Tillegg for instituttinntekter 10 000 10 000

Tillegg for fakultetsinntekter (Norskkursene)

700252/ 

700273 8 456 8 456 Tildeling via Utdanningsavd og POA.

Tillegg for fakultetsinntekter (CMS) 000000 4 600 4 600 Tildeling via interne transaksjoner

Sum foreslått budsjett 2012 367 188 3 300 370 488

Konsekvenjusteringer 681 -1 500 -819

Forslag utenfor rammen 16 440 2 000 18 440  

 

Tiltakene utenfor rammen utgjør 18,4 millioner eksklusive bygningsmessige investeringer 
som må kostnadsberegnes av EIA. 

Instituttinntekter er stipulert til 10 millioner kroner. Inntekter til avskrivninger er beregnet til 4,6 
millioner kroner. 
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Noen av finansieringsordningene passer ikke inn i inntektsrammen over. Det gjelder 
finansieringen av Senter for middelalderstudier (CMS) og Norsk som andrespråk – 
”norskkursene”. Senteret har fått forlenget sin kontrakt med NFR ut 1. kvartal 2013. Resten 
av driften av CMS finansieres ved interne inntekter (for 2011 kr 4,6 millioner kroner), og 
fakultetet forutsetter at slik finansiering vil følge så lenge senteret eksisterer (og gjerne litt 
lenger for administrative ressurser som er nødvendige for avviklingen av senteret.) 

Norskkursene finansieres per i dag av bevilgninger som blir gitt av hhv Personal- og 
organisasjonsavdelingen (POA) for ansatte og Studieadministrativ avdeling (SA) for 
studenter. I motsetning til de andre øremerkede bevilgningene som kommer fra UiB sentralt 
tidlig i året, kommer denne bevilgningen oftest ikke før ved slutten av året. Dette skaper et 
avvik i budsjettering og rapportering, ettersom utgiftene er faste (lønns)kostnader som ikke 
har en tilsvarende inntekt i budsjettforslaget. I tabell 2 under ligger antatt bevilgning for 
norskkursene under ”andre inntekter”.  

 

2.1 Ressursmessig handlingsrom innenfor rammen 

 

Tabell 2 – Budsjett 2012 Grunnbevilgning 

Budsjettramme 

2011

Budsjettramme 

2012 Endring

Inntekter hovedfordeling grunnbevilgning 325 211 000 324 392 000 -819 000

Andre inntekter 26 026 000 26 356 000 330 000

Totale inntekter 351 237 000 350 748 000 -489 000

Investering 2 800 000 1 300 000 -1 500 000

Lønn 281 103 510 281 102 373 -1 137

Drift 67 333 490 68 345 627 1 012 137

Totale utgifter 351 237 000 350 748 000 -489 000  

 

Inntekter hovedfordeling tilsvarer budsjettrammen i tabell 1. For 2011 er dette startpunktet 

for fordelingen. Budsjettrammen for 2012 er den konsekvensjusterte rammen, før forslag 
utenfor rammen. 

Andre inntekter er norskkursene 8,465 mill. kr, instituttinntekter 10 mill. kr, CMS inntekter 

4,6 mill. kr, husleieinntekter fra BOA (2,97 mill. kr i 2011, og 3,3 mill. kr i 2012 grunnet økt 
aktivitet). (Avskrivningsinntekt er ikke medregnet her, da kostnadene per definisjon er lik 
inntektene). 

Investeringer går ned med 1,5 millioner fordi utstyrsbevilgning til Griegakademiet i budsjett 

2011 (1 million) er trukket ut av rammen fra sentralt hold. I tillegg forventer vi noe lavere 
investeringer på fakultetet og flytter 0,5 millioner over til drift. Forventede investeringer i 2012 
er 800 000 kr til datautstyr og 500 000 kroner til bygningsmessige tiltak. 

Lønnskostnadene forventes å gå svakt ned grunnet planlagte avganger. En stilling i 
japansk, som ikke er vedtatt, men foreslått for fakultetsstyret, er tatt med i lønnsbudsjettet. 
For førstesemesterstudiet er lønnskostnadene forventet å bli noe høyere enn den 
øremerkede bevilgningen. Dette skyldes det siste års tiltak for å redusere bruk av 
midlertidige ansatte og uakseptable arbeidskontrakter. Tilsvarende effekt kan man se på 
norskkursene, der lønnskostnadene forventes å bli 7,1 millioner i 2012. Her er det likevel et 
stykke igjen til nivået på totalbevilgningen. Men det viser utfordringen med å ha faste 
ansettelsesforpliktelser og usikre inntekter. Fakultetet frykter at en omlegging av ex.phil.  vil 
øke ubalansen i forhold til faste forpliktelser for ansatte, og mindre kontroll over inntektene. 

Driftskostnadene i budsjettforslaget er anslått til 68,5 millioner kroner, Dette skal dekke 

husleie (internhusleie samt ekstern husleie 32,5 mill. kr i 2011, forventet 34,1 mill. kr i 2012), 
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driftskostnader og forpliktelser for institutt og fakultet (30,0 mill i 2011 og 30,3 mill i 2012) og 
nedbetaling av underskudd 5 mill. kr. Fakultet forventer at den samlede driftsbevilgningen til 
grunnenhetene vil ligge på samme nivå som i 2011. 

Vi forventer et budsjett i balanse for 2012, men det er krevende på grunn av nedgangen i 
konsekvensjustert budsjettramme og risikofaktorer knyttet til den økende BOA-virksomheten 
og potensielle krav om fast tilsetting.  

Nedbetaling av akkumulert merforbruk: Fakultetet hadde et akkumulert merforbruk i 

forhold til tildelt ramme på 14,8 mill ved utgangen av 2009, og en avtale ble inngått med 
universitetsledelsen om balanse innen slutten av 2013. Fakultetet har siden iverksatt en 
rekke kortsiktige og langsiktige tiltak for å få kontroll med den økonomiske utviklingen. Ved 
slutten av 2010 var det akkumulerte underskuddet nede i 2,6 millioner på grunnbevilgningen, 
mens kravet til fakultetet var at årets inntekter og utgifter skulle gå i balanse, dvs et fortsatt 
underskudd på 14,8 mill. Deler av den store reduksjonen i underskuddet skyldtes noen 
faktorer som ikke var beregnet: CMS ble inkludert i fakultetets økonomi og dro med seg en 
positiv overføring fra tidligere år, egenfinansiering av eksternfinansierte prosjekter som ikke 
var brukt opp, og noe underforbruk på øremerkede prosjekter. Dette betyr i realiteten at 
kostnadene ble forskjøvet til 2011 slik at prognosen om et underskudd på 10 mill i 2011 
opprettholdes.   

I 2012 skal fakultetet nedbetale 5,0 mill av opparbeidet merforbruk. Handlingsrommet i 
budsjettet er derfor fortsatt svært begrenset, og innsparinger må hovedsakelig oppnås 
gjennom reduksjoner i fastlønnsbudsjettet. Andel lønn av fakultetets totale budsjett lå fra 
2007-2010 på rundt 86 % av den frie grunnbevilgningen. I 2011 ser andelen av lønn ut til å 
bli noe redusert, men det kan være en midlertidig effekt fordi inntektene (resultatinntektene 
på forskningssiden) økte betydelig dette året, På sikt er det en målsetning at fakultetets 
lønnsbudsjett innenfor frie inntekter skal utgjøre ca 75 % - 80 % av totalt grunnbudsjett. Dette 
er nødvendig for å sikre grunnenhetene og fakultetet et større driftsbudsjett som gir rom for 
nye strategiske satsninger, egenandeler i prosjekter og et generelt større handlingsrom. 

Særlige forhold  

Ex.phil 

Universitetet legger opp til at inntekter og utgifter knyttet til ex.phil. skal overføres til 
fakultetene fra 2012. Det er uklart hva slags konsekvenser dette får i praksis. Fakultetet har i 
samråd med UiB økt antall fast tilsatte på ex.phil. de siste årene, og undervisningen er nå i 
hovedsak dekket opp av faste stillinger. Dersom den nye finansieringsmodellen påvirker 
etterspørselen etter seminarmodellen vil dette bli en ressursmessig utfordring. 

Tverrfakultære sentre 

Fakultetet har administrativt ansvar for to av universitetets tverrfakultære sentre; Senter for 
kvinne og kjønnsforsking (SKOK) og Senter for vitenskapsteori (SVT). Disse to sentrene er 
delvis finansiert over fakultetets budsjett, men har budsjettfordelingen for 2010 og 2011 fått 
en øremerket driftsbevilgning direkte fra UiB. En av utfordringene knyttet til sentrenes 
økonomi fremover er å tilpasse resultatfordelingsmekanismene som implementeres i 
budsjettfordelingen både på universitets- og fakultetsnivå til sentrenes virksomhet. Dette vil 
det arbeides med frem mot budsjettfordelingen i desember. 
SVT: Vestnorsk Nettverk for forskerutdanning (VUN) er under utfasing. Den faglige stillingen 
knyttet til VUN var tidligere finansiert delvis av UiB og delvis av de samarbeidende 
høgskolene. Hvordan finansieringen av stillingen fra 2012 skal skje er uavklart, men det 
forutsettes fakultetet ikke blir økonomisk skadelidende. Det samme gjelder finansiering av 
stillingen til tidligere senterleder.  

SKOK: Universitetsstyret vedtak i budsjett 2011 at to postdoktorstillinger knyttet til SKOK 
skulle omgjøres til førsteamanuensisstillinger for å ivareta undervisningsbehovet på 
kjønnsstudier. Det innebærer at antall faste postdoktorhjemler, og dermed budsjettet for 
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postdoktorstillingene ved fakultetet er reduseres, og at fastlønnsbudsjettet øker tilsvarende. 
Det studieadministrative arbeidet vil fremdeles ligge til LLE.  

CMS  

Finansieringen av Senter for middelalderstudier opphører i første halvdel av 2013. 
Fakultetsstyret har vedtatt at middelalderforskningen skal videreføres som en tverrfaglig 
forskergruppe under AHKR, og at også navnet Senter for middelalderstudier skal 
videreføres. 

Griegakademiet 

Instituttet har vært gjennom en intern og en ekstern evaluering på bestilling fra 
Universitetsstyret. Komiteen konkluderte blant annet med at rammebetingelsene for 
utøvende musikkutdanning ved UiB er for dårlige, og at nødvendige budsjettrammer for 
denne delen av virksomheten ikke lar seg innpasse i fakultetsøkonomien på en forsvarlig 
måte. Dette tilsier at budsjett for utøvende musikk bør bevilges direkte fra Universitetsstyret, 
noe som støttes av fakultetet.  Universitetsstyret har i sin behandling av rapporten bedt om at 
økonomien ved Griegakademiet, inklusive inntekter og utgifter knyttet til studieplasser og 
studieprogram, gjennomgås og at eventuelle endringer foreslås i den ordinære 
budsjettprosessen mot 2012. universitetsstyret bad videre om at Griegakademiets spesielle 
behov skulle tillegges vekt i budsjettarbeidet. Fakultetet forutsetter at både fakultets- og 
instituttnivå blir trukket inn i denne prosessen. 

Norsk som andrespråk (norskkursene) 

Fra og med 2011 ble budsjettet for norskkursene overført til hhv Personal- og 
organisasjonsavdelingen og Studieadministrativ avdeling. Disse avdelingene ”kjøper” så kurs 
fra fakultetet. Foreløpig er det balanse mellom inntekter og kostnader, og behovet for 
norskkurs antas å være stabilt fremover. I og med at fakultetet har faste stillinger knyttet til 
virksomheten er det behov for forutsigbarhet når det gjelder inntekter og etterspørsel etter 
kurs. 

2.2 Tiltak innenfor uendret budsjettramme 

Ut over det fakultetet alt har av videreførte satsninger og inngåtte forpliktelser, vil det være 
lite rom for nye tiltak som krever ressurser i 2012.  

Videreførte midlertidige avsetninger  

Fakultetet har på noen områder fått/påtatt seg ansvaret for å følge opp noen av universitetets 
sentrale satsninger, bl.a. Senter for fremragende forskning (CMS), Region og regionalisering, 
Holbergprosjektet og vitenskapshistorie. Alle forpliktelser og strategiske satsninger 
gjennomgås årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. Fakultetet har sendt brev til de andre 
fakultetene om samfinansiering av ekstrakostnader knyttet til Kark.  I 2012 går noen av 
forpliktelsene og satsningene ut, i tillegg har fakultetsstyret mulighet til å vurdere hvorvidt 
enkelte satsninger skal videreføres eller ikke. Dette blir kommentert under. 

Strategiarbeid  

På bakgrunn av UiBs nylig vedtatte strategiske plan har HF i 2011 påbegynt arbeidet med en 
helhetlig strategisk plan. Fakultetsledelsen utgjør arbeidsgruppen som utarbeider forslag til 
plan, mens institutt- og senterlederne utgjør en faglig referansegruppe. Utkast til plan er nå 
på høring til grunnenhetene og HSU og skal behandles i fakultetsstyret i oktober 2011. I 
tillegg til en strategisk plan utarbeider fakultetsledelsen en årlig handlingsplan. 
Forskerutdanningen er under revidering, og en plan for organisering og ansvarsfordeling for 
forskerutdanningen er under arbeid. Fakultetets handlingsplan for bedre kjønnsbalanse skal 
revideres.  
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Stillinger  

Faste vitenskapelige stillinger 

Fakultetsstyret vedtok høsten 2010 en langsiktig bemanningsplan for perioden 2012 – 2015. 
Planen skal justeres årlig som en del av budsjettarbeidet. I 2010 ble 7 stillinger trukket inn 
etter avgang samtidig som det ble opprettet to nye stillinger. Samlet reduksjon i 2010/2011 
utgjør da til sammen 5 faglige stillinger. I løpet av 2012 er det foreløpig en kjent avgang på til 
sammen 7,5 faste stillinger. I bemanningsplanen som ble vedtatt høsten 2011 er det foreslått 
at 3,5 stillinger trekkes inn i 2012. Det vises til sak “Langsiktig bemanningsplan for Det 
humanistiske fakultet 2012 – 2016. Utlysning av stillinger i 2012”. 

I saken er det foreslått å gjennomføre reduksjonen i 2012 som foreslått i bemanningsplanen 
med følgende unntak: 

 Ny førstestilling knyttet til master i utdanning i engelsk (ENGMAU). Finansiering 
gjennom nye fullfinansierte studieplasser 

 Stilling ved nordisk med avgang 2012 trekkes likevel ikke inn på bakgrunn av 
oppgaver knyttet til master i utdanning i nordisk (NORMAU). Finansiering gjennom 
nye fullfinansierte studieplasser. Instituttet må vurdere om stillingen også skal knyttes 
til nordisk litteratur, jfr budsjettinnspill fra LLE 

 Ny førstestilling i japansk prioriteres om mulig i 2012, eventuelt i 2013, på bakgrunn 
av studieproduksjon, stor studenttilstrømning, økning i antall studieplasser og 
NOKUT-krav 

To av disse stillingene er finansiert gjennom økt grunnbevilgning (nye fullfinansierte 
studieplasser). Innsparing knyttet til stillingsreduksjon i 2012 vil derfor tilsvare 2,5 stilling, 
eventuelt 3,5 dersom japansk ikke prioriteres i 2012. Stillingene er lagt inn i det foreslåtte 
lønnsbudsjettet og vurderingen er at det er rom for dette innenfor rammen på tross av 
nedbetaling av underskudd og reduksjon i resultatinntekter.   

Rekrutteringsstillinger 

UiB har i 2012 52 midlertidige rekrutteringsstillinger skal refordeles som en del av den 
sentrale budsjettbehandlingen. I budsjettforslagets pkt. 2.2 har fakultetet prioritert ønske om 
10 av disse utenfor rammen. 

Fakultetet har 10 postdoktorstillinger i 2011 hvorav tre midlertidige. To av stillingene er 
omgjort til førsteamanuensisstillinger ved SKOK, og fakultetets ramme for faste 
postdoktorstilinger er på bakgrunn av dette redusert til 5 stillinger i 2012. Det har vært 
diskutert hvorvidt disse stillingene skal fordeles til grunnenhetene på samme måte som 
stipendiatstillingene eller om de beholdes på fakultetsnivå. I og med at rammen er såpass 
liten, foreslås det at postdoktorstillinger beholdes på fakultetsnivå. Disse hjemlene kan 
brukes både som egenandeler i eksternfinansierte prosjekter etter søknad eller lyses ut 
internt. Spørsmålet og nærmere fordeling vil vurderes i budsjettfordeling for 2012 i 
desembermøtet. 

Utdanning og internasjonalisering  

Fakultetet vil i de kommende år arbeide for å styrke de disiplinbaserte bachelorprogrammene 
som ble opprettet i 2009. Dette vil vi blant annet følge opp gjennom å gjøre studiene mer 
arbeidslivsrelevante og vil i 2012 etablere et prøveprosjekt “Praksis-BA”. Fakultetet søker om 
utviklingsmidler til dette som omtalt under pkt. 2.2 – Tiltak utenfor rammen.  

Fakultetet vil arbeide for større og mer målrettet internasjonal studentutveksling ved i større 
grad å bruke universiteter vi allerede har et samarbeid med. Kvalitet skal være en rettesnor, 
og fakultetet innførte i 2010 Spurvugleprisen for å fremme særlig kvalitetsfremmende tiltak 

på utdanningssiden.  
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Lærerutdanningen ved fakultetet har hatt store utfordringer, ikke minst med hensyn til frafall i 
de integrerte løpene. Fakultetet arbeider nå med forenkling og mulige justeringer i 
programmene som vil bidra til at flere studenter gjennomfører. Det må samtidig arbeides for 
å sikre finansieringsgrunnlaget og lærerressursene i den praktiske pedagogiske utdanningen 
(PPU).   

De tradisjonelle språkfagene som tysk og fransk sliter fremdeles med lave søkertall, mens 
spansk, japansk og arabisk har svært gode søkertall. Samlet er det tilbudt 22 prosent flere 
studieplasser i språkfagene høsten 2011. En utfordring for fakultetet vil være å øke 
rekrutteringen til blant annet tysk, fransk og nordisk. 

Forskerutdanning  

Fakultetets faste stipendiathjemler ble fordelt til grunnenhetene fra og med høsten 2010 og 
erfaringene med ordningen har vært positive så langt. Grunnenheten har fått større 
handlingsrom og mer ansvar i forhold til forskningsstrategiske prioriteringer, noe som også 
innebærer øremerking av stipendiatstillinger som egenandel i eksternfinansierte prosjekter. 
Flere av grunnenhetene merker et press på ledige stillingshjemler og dilemmaer knyttet til 
øremerking av hjemler eller utlysing av åpne stillinger. 

Arbeidet med implementering av universitetets handlingsplan for forskerutdanning har holdt 
fram i 2011 og arbeidet vil fortsette i 2012. Særlig fokus i året som kommer vil vi ha på 
midtveisevaluering og erfaring med denne, implementering av kvalifikasjonsrammeverket for 
tredje syklus og oppfølging av fakultetets kandidatundersøkelse for doktorgrad. I påvente av 
endelig behandling i fakultetsstyret av forslag om revisjon av forskerutdanningen ved 
fakultetet, blir det i 2012 avsatt 1,5 mill til forskerskoler. 

Forskningsstrategiske satsninger  

I fakultetets nye budsjettmodell og våre retningslinjer for BOA-virksomhet er mer av ansvaret 
for prioriteringer ført over til grunnenhetene. Fremdeles finnes den noen inngåtte forpliktelser 
igjen på fakultetsnivået, men disse fases ut i løpet av få år. I fakultetets nye budsjettmodell er 
det avsatt lite strategiske forskningsmidler på fakultetsnivået, og det er en modell fakultetet 
prinsipielt ønsker å videreføre i 2012, samtidig som det må vurderes i hvilken grad det vil 
formålstjenlig å beholde en mindre, strategisk pott ved fakultetet. Det er imidlertid noen 
spørsmål som trenger en nærmere avklaring med hensyn til prioriteringer og hvilket nivå som 
skal ivareta ansvaret i fremtiden. Det er naturlig å reise disse spørsmålene i forbindelsen 
med budsjettprosessen for 2012. 

Universitetet har de senere årene hatt et økende fokus på den eksternfinansierte 
virksomheten og ikke minst har disponering av ressurser tildelt over grunnbevilgningen i den 
eksternfinansierte virksomheten hatt et særskilt fokus de siste årene. UiB viderefører fra 
2012 75 % av resultatinntektene knyttet til forskning videre til fakultetene, og signaliserer 
samtidig at fakultetene og grunnenhetene må ta større ansvar for egenandeler og bidrag 
knyttet til den eksternfinansierte porteføljen. Dette gjelder alt fra finansiering av UiBs andel 
av små driftsmidler og dekning av ev underskudd og manglende dekningsbidrag i prosjekter. 
Det blir viktig for fakultetet fremover å følge med utviklingen i den eksternfinansierte 
porteføljen slik at ressurser kan disponeres i tråd med det UiB forventer gjennom sin 
finansiering av fakultetene. 

På samme måte blir det viktig å styrke forskningsadministrative støttefunksjoner for 
forskningsaktivitet finansiert over grunnbevilgningen så vel som for eksternt finansiert 
virksomhet. Fakultetet har gjennomført en evaluering av den administrative omstillingen fra 
2007 og funnene i denne viser behov for styrking av forskningsadministrasjon ved noen 
grunnenheter. Fakultetet vil vurdere omdisponering av administrative ressurser for å komme 
dette behovet i møte.   
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Bygg og bygningsinvesteringer  

Som en følge av innføring av internhusleieordning, vil fakultetet utarbeide en arealbruksplan 
for å få en mest mulig hensiktsmessig utnyttelse av de samlede arealene fakultetet 
disponerer. Følgende tiltak ønskes prioritert i 2012: 
 

 Inventar 3.etasje Sydneshaugen skole – 0,3 mill 

 Kjeller Øisteinsgate 1 og 3 (rengjøring og maling) samt innkjøp av hyller  

 Lydisolering av to vegger i Ida Bloms hus  

 LLE: oppussing rom 435  

 LLE. Lydisolering 283 og 284 

Sum : ca 0,5 mill,-  

Investeringer og vitenskapelig utstyr 

Det må settes av midler til utskifting av 45 pc-er på datalabber og pc-stuer, og 50 pc-er som 
generell utskifting ved hele fakultetet. 

Sum ca, 0,8 mill 

 

2.3 Tiltak utenfor budsjettrammen 

Innspill fra grunnenhetene utenfor rammen  

Ut over det som fakultetet alt har av videreførte satsninger og inngåtte forpliktelser, vil det 
som tidligere nevnt være lite rom for nye tiltak innenfor fakultetets budsjettramme. I og med 
at driftsbudsjettet i den nye budsjettmodellen i stor grad fordeles ut til grunnenhetene, må 
også prioritering av nye tiltak gjøres på dette nivået. Nye forslag til stillinger som 
grunnenhetene har fremmet i sine budsjettinnspill må enten innpasses i bemanningsplanen 
(faste stilinger) eller finansieres utenfor grunnbevilgningen (midlertidige 
rekrutteringsstillinger). Når det gjelder vurderinger knyttet til faste stillinger, vises det til sak 
om justering av bemanningsplanen. Eventuelle midlertidige bistillinger vil det være mulig for 
instituttene å prioritere innenfor egne driftsbudsjett. For de tverrfakultære sentrene kan dette 
også bevilges utenfor rammen fra UiB. 

Ett av instituttene har søkt om dekning av egenandel i prosjekt. Dette er utgifter som må 
dekkes av fakultet eller institutt, og som vi kommer tilbake til i den konkrete 
budsjettfordelingen. 

Fakultetet ser også at flere av våre fagmiljøer vil være aktuelle når det gjelder UiBs 
satsingsområder, som for eksempel utviklingsforskning, selv om det ikke er spesifisert tiltak i 
budsjettinnspillene.  

Vurdering av tiltak utenfor rammen 

Griegakademiet  

Den eksterne evalueringen konkluderte med at Griegakademiet burde få sitt budsjett direkte 
fra universitetsstyret fordi de særlige behovene ikke lar seg innpasse i fakultets økonomi. I 
saken til universitetsstyret var universitetsdirektøren negativ til en slik løsning. Alternativet er 
da at fakultetet får en permanent økning i sin budsjettramme for å ivareta de særlige 
behovene knyttet til utstyr og infrastruktur som for eksempel lydstudio, forskningsdel i 
stillinger og resultatuttelling for kunstnerisk utviklingsarbeid.  

Kr.  6 mill pr år som fast bevilgning som legges til fakultetets ramme 
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Studieplassene tilknyttet musikkterapi må fullfinansieres ved at de plasseres i riktig 
finansieringskategori. 

 

Rekrutteringsstillinger 

Fakultetets 65 faste stipendiathjemler ble i 2010 fordelt til grunnenhetene. Med et økt fokus 
på eksternfinansiering og en økning i den eksternfinansierte prosjektporteføljen ved 
fakultetet, opplever grunnenhetene et stadig økende press på stipendiatstillingene. 
Stipendiatstillinger blir ofte brukt for å ivareta egenandelsbehovet i prosjekter, noe som har 
gått på bekostning av de åpne stipendiatutlysningene som er viktige for fakultetet.  

Det er videre grunnleggende viktig for fakultetet å ivareta den faglige bredden, og ideelt sett 
innebærer dette at det bør være mulig å ha rekrutteringsstillinger innenfor alle fagområder 
som ligger under fakultetet.  

Fakultetet ønsker videre å sikte seg inn mot UiBs satsninger på utviklingsforskning og et 
tilfang av stipendiatstillinger vil muliggjøre dette på en bredere front. 

Fakultetet har per i dag fem faste postdoktorstillinger i tillegg til postdoktorstillinger midlertidig 
finansiert over grunnbevilgningen og fra Forskningsrådet. Fakultetet har to søknader inne til 
BFS og i begge prosjektene er det lagt inn én postdoktorstilling som egenfinansiering. På 
samme måte som for våre faste stipendiatstillinger opplever vi et økende press på 
postdoktorstillinger i forhold til øremerking versus åpne utlysninger. Postdoktorstillinger er 
viktige stillinger for fakultetet i rekrutteringsøyemed, og vi opplever et behov for en større 
postdoktorbase for å imøtekomme kvalifiseringsbehovet for avgang i fast vitenskapelig stab 
fremover. Frem mot 2018 vil det være 50 avganger i vitenskapelig stab for aldersgrensen.  

Fakultetet søker således om tre postdoktorstillinger og ti stipendiatstillinger i 2012. 

 

Forskningssamarbeid 

SKOK har i flere år hatt en utvekslingsavtale med Rutgers University, USA. SKOK ønsker 
videreføring av professor II fra 1.1.2012 samt midler til utvekslingsavtale. SKOK og SVT ber i 
tillegg om stilling som førstekonsulentstilling. Dette må eventuelt finansieres gjennom økt 
særtildeling fra UiB 

Det søkes om kr. 0,15 mill til professor II stilling samt kr. 0,2 mill til forskningssamarbeid med 
Rutgers University 

 

Arkiv og samlinger 

Fakultetet har en stor utfordring når det gjelder digitalisering av arkiv og samlinger. Det er 
påbegynt et arbeid ved Arne Bjørndals samlinger. Universitetsbiblioteket (UB) har sendt 
søknad om prosjektstøtte til UiB. Denne søknaden støttes av Det humanistiske fakultet.  

Fakultetet søker om 0,5 mill. 

 

Likestilling 

Fakultetet skal utarbeide ny handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i 2011 som vil inneholde 
konkrete prioriteringer for neste periode. Uten at vi i dag kan konkretisere tiltakene, vet vi at 
fakultetet fremdeles vil ha en stor utfordring med generasjonsskiftet og avgang blant 
kvinnelige professorer som varierer fra fagmiljø til fagmiljø. Særlig ved de miljøene som i 
utgangspunktet har en lav kvinneandel vil avgangen være en stor utfordring. Kvinner i 
fagmiljøer med lav kvinneandel får også ofte en større administrativ arbeidsbyrde enn sine 
mannlige kolleger i og med at det i utvalg og komiteer skal være tilnærmet kjønnsbalanse. 
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Kvalifiseringsstipend og mulighet for kortere opptjeningstid for forskningstermin for kvinner i 
mannsdominerte fagmiljø kan være aktuelle tiltak for å øke andelen kvinnelige professorer. 

Det søkes om kr. 0,5 mill. Fakultetet vil bidra med tilsvarende innenfor egen ramme. 

 
Prosjekt Praksis-BA 

Kompetanse 2020 avdekket at studenter fra humanistiske fag opplever de største 
overgangsutfordringene på arbeidsmarkedet og at det er relativt sett liten kontakt mellom 
fakultetet og potensielle arbeidsgivere.  Fakultetet ønsker å sette i gang et prøveprosjekt for 
å bøte på dette. Fakultetet har innledet diskusjoner med Bergens Tidende om utprøving av et 
studieløp der studentene er utplassert i bedriften gjennom hele studietiden for å få 
mediepraksis. Prosjektet vil i første omgang kun involvere en arbeidsplass og et fåtall 
studenter. Tilbudet er ressurskrevende vil kreve tett oppfølging fra både bedriftens og 
fakultetets side.  

Det søkes om kr. 0,5 mill  

 
Praksisemner 

Fakultetet ønsker også å prioritere en videreutvikling av praksisemner som kan inngå i 
programmene. Fakultetet har gode erfaringer fra praksisemnet PRAKTINF, men det er en 

stor utfordring at slike emner er svært kostnadskrevende, og krever mye administrativ 
oppfølging. Dette vil være et viktig moment som inngår i fakultetets vurderinger når nye 
emner skal utvikles. 

Det søkes om kr. 0,7 mill 

 
Filosofisk fagdidaktikk 

Filosofi har befestet sin posisjon som programfag i den videregående skolen og etikk og 
livssyn har kommet sterkere inn i RLE-læreplanen i grunnskolen. Instituttet ber om ekstra 
ressurser for å videreutvikle og undervise i sine didaktikkemner. Det foreslås at dette 
vurderes i selve budsjettfordelingen innenfor fakultetets ramme. 

Det vises til tabell 1 for en samlet oversikt over fakultetets prioriteringer utenfor rammen. 

Bygg og bygningsinvestering  

Fakultetet har en rekke større utfordringer og behov knyttet til bygg og bygningsinvesteringer 
som vi er avhengig av at faginstanser ved UiB kostnadsberegner og følger opp. Det mest 
prekære er knyttet til lokaler for Griegakademiet – institutt for musikk, som har kortsiktige og 
langsiktige behov som det er viktig at blir tatt fatt i så raskt som mulig. I dette viser fakultetet 
til sak om ekstern evaluering av Griegakademiet og rapport levert januar 2011 og til sak om 
romprogram for instituttet. 

Et annet større og viktig prosjekt for fakultetet knytter seg til Sydneshaugen skole. 
Eiendomsavdelingen (EIA) foretok tidligere i år en mulighetsstudie av dette bygget. Formålet 
med denne studien er å finne frem til mulige løsninger for bygget som gjør at det fremstår 
som et attraktivt læringsmiljø for bachelorstudentene ved fakultetet og at det sammen med et 
oppusset UBHF og et rehabilitert HF-bygg utgjør et helhetlig læringsmiljø for studentene ved 
fakultetet. Det er allerede iverksatt en rekke mindre tiltak i regi av EIA og fakultetet, og 
fakultetet fremmer ønske om at de resterende tiltakene blir prioritert i 2012, noe som blant 
annet vil kunne innebære flytting av informasjonssenteret vårt til bygget, samt utvikling av en 
felles skranketjeneste med UBHF.  



 
12 

I Joacim Frielesgate er det behov for fullstendig opprustning. Likevel er ikke dette fakultetets 
førsteprioritet i 2012. Det foreslås å avvente forslag knyttet til J. Frielesgt. til fakultetets 
arealplan er ferdigstilt.   

Andre innmeldte og prioriterte behov er: 

 Sydnesplass 12/13:  
o omgjøring av undervisningsrom til lesesal for bachelorstudenter i filosofi og 

idehistorie 
o utskifting av vinduer (jf saknr 2010/6455 om bygningsmessige tiltak for 2011). 

 Øisteinsgate 1 og 3: realisere gjennomgangsplanene mellom byggene, samt 
utarbeide fellesarealer (jf saknr 2010/6455 om bygningsmessige tiltak for 2011) 

 HF-bygget: ferdigstille oppussing av toaletter i 1. og 2.etasje i bygget, samt maling av 
korridorer og fellesarealer (jf saknr 2010/6455 om bygningsmessige tiltak for 2011). 

 Sikkerhetsløsninger på Sydneshaugen skole for å sikre adgang til døgnåpne 
lesesaler for masterstudenter. Dette har vi en dialog med Eiendomsavdelingen om. 

 
Fastings Minde: innvending oppussing (jf saknr 2010/6455 om bygningsmessige tiltak for 
2011). Dette er en svært kostbar oppussing fordi bygget er fredet. Dette er derfor ikke 
fakultetets førsteprioritering i 2012. 

 

Investeringer og vitenskapelig utstyr 

Det humanistiske fakultet har utstyrskrevende miljøer, særlig ved Griegakademiet, som nå 
også omfatter musikkterapi. Fakultetet har behov for en fast årlig avsetning på 2 mill til 
fornying av spesialutstyr som undervisningspiano, flygel og andre instrument ved 
Griegakademiet for å oppgradere og vedlikeholde instrumentparken til et nivå tilsvarende 
andre fagtilbud nasjonalt. Beløpet er lagt inn over i fakultetets prioritering utenfor rammen. 
 

Utstyr – Griegakademiet 2 mill 
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3 Budsjett 2011. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)  

Inntekter fra eksterne bidragsytere har vist en sterk vekst i de senere år. I 2010 utgjorde BOA 
14 % av inntektene ved fakultetet, mot 8 % i 2009. I 2011 forventes BOA-andelen å øke noe i 
forhold til 2010. BOA-virksomheten står for de fleste nyansettelsene ved fakultetet. Her er 
håndteringen av midlertidig ansatte og å ikke påføre fakultetet flere faste ansatte en 
utfordring. Ikke alle BOA-prosjekter har tilstrekkelig dekningsbidrag. Særlig innenfor statlige 
etater og stiftelser har dekningsbidraget ligget lavt. Såkalte ”Andre prosjekter” gir heller ikke 
resultatmidler på grunnbevilgningen. Ved fakultetet er det etter den nye budsjettmodellen ble 
innført, gjort tydeligere at ansvaret for BOA-virksomheten ligger hos grunnenhetene. 

Oppdragsinntekter 

CMS har en liten andel oppdragsinntekter. Ca 100,000 i 2011. Budsjettet er 0 for 2012. 

NFR-inntekter 

Inntekter fra NFR-finansierte prosjekter forventes å stige med 20 % fra årets måltall. Dette 
skyldes tilførsel av nye prosjekter som kommer til i 2012, samt forlengelser på prosjekter 
som allerede er i gang (for eksempel SFF Senter for Middelalderstudier).  

EU-inntekter 

Inntekten fra EU-prosjekter er økende grunnet større aktivitet i løpende prosjekter. HF har 3 
HERA-prosjekter (Humanities in the European Research Area) og disse er kategorisert 
under EU-prosjekter, men gir dessverre ikke resultatmidler etter gjeldende definisjon. HERA-
prosjektene forventes å utgjøre 1,4 millioner av EU-budsjettet for 2012. HERA prosjektene 
medfører valutatap som vil dukke opp ved prosjektenes avslutning i 2012 og 2013. Tapene 
er anslått til til 5-600,000 kr. 

Andre inntekter 

Andre inntektskilder for eksterne prosjekter forventes å ligge på samme nivå som 2011. De 
viktigste bidragsyterne er i budsjettet for 2012: 

 Statlige etater 39 % 

 Stiftelser 33 %  
o (de viktigste er Bergens Forskningsstiftelse ca 40 %, L.Meltzer Høgskolefond, 

ca 16 %,og Universitetet i Bergen, ca 30 %) 

 Annet Utland 19 %  
o (Dette er finansiering fra EU gjennom såkalte CIP-prosjekter som gis av andre 

instanser i EU og dermed ikke havner innenfor det 7. rammeprogram. Disse 
prosjektene gir heller ikke resultatinntekter med nåværende definisjon.) 

 Næringsliv/privat 6 % 

 Organisasjoner 3 %. 

 

Tabell 3. Bidrags og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA)  

Inntekter fra bidrags- og 

oppdragsaktivitet per 

finansieringskilde 

Regnskap 

2010

Måltall 

2011

Prognose 

2011

Forslag 

måltall 

2012

Deknings-

bidrag 2012

Postdoktor 

(åv)

Stipendiat 

(åv)

Oppdrag 0,1 0,0 0,1 0,0

NFR 30,9 30,0 32,0 36,0 6,2 13,0 10,0

EU 4,3 5,0 6,0 8,0 1,6 2,0

Andre 15,3 14,0 14,0 16,0 1,5 1,0

Sum 50,6 49,0 52,1 60,0 9,3 14,0 12,0  
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God oversikt over forskuddsinnbetalinger innenfor bidrags- og oppdragsvirksomheten har 
betydning for universitetets samlede likviditetsstyring. 

For overføringer fra Forskningsrådet, EU og andre viser oversikten ”Overføringer utsatt 
inntekt” hvor mye mer midler som er innbetalt enn forbrukt på HFs grunnbevilgning og 
eksternfinansierte prosjekter.  

 

Tabell 4. Budsjettforslag BOA – Overføringer utsatt inntekt 

Overført inntekt 2010 Mål 2011 Mål 2012

Grunnbevilgning -2,6 -4,3 -2,5

Forskningsrådet 1,0 5,9 4,0

Sum overføringer KD -1,6 1,6 1,5

EU 2,5 2,5

Andre 4,0 3,0

Oppdrag 0,0 0,0

Sum utsatt inntekt 0,0 6,5 5,5  

 

Grunnbevilgningen i tabell 5 viser måltall for overføring til 2012. En negativ overføring til 
2012 på 4,3 millioner kroner forventes til 2012.   

 

Tabell 5. Overføring grunnbevilgning – detaljer 

Grunnbevilgning beregnet 

overført inntekt 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

HFs avtalte måltall (09/7380) -14,8 -10,0 -5,0

CMS 6,3 3,2 1,0

Egenfinansiering 700910 4,0 1,5 0,5

Andre overføringer 7xxxxx 1,9 1,0 1,0

Prognose/faktisk -2,6 -4,3 -2,5  
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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 

Trine Moe 

55589309 
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Institutt for fremmedspråk 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Griegakademiet - Institutt for musikk 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Senter for middelalderstudier 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

Senter for vitenskapsteori 

 

  

  

 
 

Budsjettforslag 2012 - Innspill fra institutter og sentre 

Fakultetene skal oversende budsjettforslag for 2012 til universitetsdirektøren innen 15. 

september 2011. Forslagene danner grunnlag for styringsdialoger og budsjettsamtaler med 

fakultetene i oktober samt senere fordeling i universitetsstyret. Fakultetsstyret ved HF skal 

behandle budsjettforslag 2011 i sitt møte 6. september 2011, og ber derfor om at innspillene 

fra institutter og sentre sendes fakultetet innen 15. juni 2011.  

 

Brev om budsjettprosessen blir vanligvis ikke sendt fra UiB til fakultetene før i juni. Fakultetet 

velger likevel å be instituttene om innspill etter samme mal som tidligere med frist 15. juni for 

å ha noe bedre tid på den interne budsjettprosessen.  

 

Den økonomiske utviklingen ved HF har vært noe bedre enn forventet og det planlagte 

underskuddet ved slutten av 2010 var lavere enn forutsatt. Fakultetet vil i 2012 få en økning i 

resultatinntekten basert på studiepoengproduksjon med ca 2 mill, likevel er det fortsatt behov 

for en stram økonomisk styring de nærmeste årene. Hvordan resultatene på forskningssiden 

i 2010 vil slå ut for budsjettet til neste år vil vi ikke vite før nærmere høsten. 

 

Hovedprofilen i budsjettforslaget for 2012 må fremdeles ha som siktemål en permanent 

reduksjon av faste lønnskostnader, og den vedtatte bemanningsplanen vil bli førende for 

hvilke stillinger som vil bli inndratt eller gjenopprettett ved ledighet. Bemanningsplanen vil bli 

justert høsten 2011. Budsjettet for 2012 vil bli fordelt til instituttene i tråd med den nye 

budsjettfordelingsmodellen som ble vedtatt i 2010, med noen justeringer av modellen. De 

behovene vi ser nå, er integrering av deler av sentrenes virksomhet samt samt av 

kunstnerisk utviklingsarbeid.  

 

 Vi ber om at enhetene setter opp korte budsjettforslag i henhold til følgende mal  

(ca 2 sider)  

 

Referanse Dato 

2011/3822-TRM 14.03.2011 
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1 Sammendrag  

Om lag ½ side tekst som viser instituttet/senterets viktigste faglige oppgaver og prioriteringer 

innen henholdsvis forskning og utdanning.  

 

 

2 Prioriteringer innenfor rammen  

Instituttene må vurdere sine forskningsprioriteringer og eventuelt foreslå tiltak innenfor 

eksisterende ressursramme som f.eks. gir en tydeligere profil mot instituttets egen og/eller 

UiBs strategi. Det bes også om tilbakemelding på instituttets/senterets aktiviteter for å oppnå 

en høyere grad av eksternt finansierte prosjekter. Instituttene må vurdere sin 

utdanningsportefølje med sikte på tilpasse ressursbruken til rammen av faste stillinger, 

herunder bredden i undervisningstilbudet, omfanget av eksamensordninger og 

studentavhengige undervisningsformer. Vi ber også om at instituttene kommenterer behov 

for eventuelle justeringer i den vedtatte bemanningsplanen, særlig med tanke på avganger 

som ikke var kjent da bemanningsplanen ble vedtatt høsten 2010 og forventet avgang i 

2016.  

 

 

3 Prioriteringer utenfor rammen  

Her kan det fremmes forslag som tar utgangspunkt i instituttets egne prioriteringer eller tar 

sikte på å komme i inngrep med UiBs utdannings- og forskningssatsinger, eller som har til 

formål å posisjonere seg i forhold til eksterne finansieringskilder. Det må klart framgå hvilke 

”friske midler” som trengs, og hva instituttet selv vil bidra med av egne avsetninger.  

 

Begrunnede forslag om nye postdoktorstillinger eller omgjøring fra stipendiatstillinger til 

postdoktorstillinger innenfor egen ramme, samt tiltak for å fremme bedre kjønnsbalanse 

inngår under dette punktet. Alle forslag utenfor rammen må settes opp i klar 

prioriteringsrekkefølge.  

 

Vi ber Griegakademiet redegjøre for behov for utskifting av instrumenter og plan for 
nyanskaffelser i 2012 og helst 4- 5 år frem i tid. 
 

  

4 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)  

Enhetene gir en kort oppsummering/prognose for forventende eksterne inntekter med 
spesifikasjon av nye stipendiat- og postdok-stillinger fra følgende kilder: Forskningsrådet, 
EU, andre finansieringsinstanser. Enhetenes egenandeler også i form av ansattes 
forskningstid og øremerking av egne universitetsstipendiater, samt eventuelt behov for 
dekking av tap i prosjekter spesifiseres også her.  
 

  

5 Mindre ombyggingstiltak  

Instituttene kan kort omtale behov for mindre ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter. Det vil 

komme et eget brev om dette etter sommeren. 

 

  

6 Evalueringer  

Institutter med fagområder som har vært gjenstand for nasjonale/internasjonale evalueringer 

bes gjøre kort rede for om, og i tilfelle hvordan disse evalueringene er fulgt opp eller tenkt 

fulgt opp.  
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 Brev fra UiB om budsjettprosessen vil bli ettersendt så snart dette foreligger. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Gjert Kristoffersen 

dekan Trine Moe 

 fakultetsdirektør 

 

 

Kopi 

Annhild Fetveit 
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Budsjettforslag 2012 fra AHKR 
 

1.  Sammendrag 

AHKRs overordnede målsetting er å skape grunnlag for fremragende forskning og 

forskningsmiljøer ved instituttet, knyttet både til allerede etablerte forskningsgrupper og til nye, 

innovative forskningsinitiativ som fremmer denne målsettingen. AHKR ser det som generelt 

viktig at forskning tar utgangspunkt i nyskapende ideer som er solid faglig forankret, og som i 

tillegg har samfunnsrelevans. Instituttet har oppnådd gode resultat knyttet til BOA-virksomheten 

(se pkt. 4).  

AHKRs viktigste oppgaver i budsjettperioden vil innenfor forskning være ytterligere å 

videreutvikle og styrke forskningssamarbeidet i regi av instituttets seks forskningsgrupper som 

samler seg om sentrale fagfelt ved instituttet. Evaluering av forskningsgruppene våren 2011 gir 

ikke grunnlag for vesentlige forandringer, men organisatoriske endringer i fakultetets ph.d.-

utdanning må påses ivaretatt av forskningsgruppene. Samtidig ser instituttet det som viktig å 

ivareta den individuelle forskningsaktiviteten. Instituttet har derfor etablert og prioritert å 

opprettholde midler til individuelle forskningsformål, samt publiseringsstøtte. 

 

AHKR har som hovedmål i sin undervisningsvirksomhet å vedlikeholde og oppdatere et 

mangfoldig, forskningsbasert tilbud på alle nivå i alle instituttets fire fag. AHKR vektlegger først 

og fremst disiplinbaserte undervisningstilbud som på en fullverdig måte dekker alle områder 

innenfor hvert av fagene, men har utviklet og deltar også i tverrfaglige undervisningstilbud. 

Instituttet har fram til avslutning tidligst i 2013 faglig og administrativt ansvar for tre tverrfaglige 

og –fakultære bachelorprogram (Antikke studier; Europastudier; Midtøstenstudier). Fagtilbudet 

videreføres deretter primært i regi av andre, men også ved integrasjon i fagtilbud eller utviklete 

emnepakker. Instituttet har ansvar for det tverrfaglige masterprogrammet Region og 

regionalisering, og deltar i masterprogrammet Religious Roots of Europe sammen med 

universitetene i Aarhus, København, Helsinki, Lund og Oslo. 

 

I perioden 2007-2010 fikk instituttet ledighet i tre vitenskapelige stillinger (moderne historie, 

religionsvitenskap og historiedidaktikk), og bare en av disse er blitt erstattet (historiedidaktikk). 

Stillingen i bronsealderarkeologi som har stått vakant siden 2006, er nå besatt med virkning fra 1. 

august.. 

I 2011 går tre vitenskapelig ansatte av for aldersgrensen, to ved fylte 70 år og en ved AFP-

ordning (to i arkeologi og en i kulturvitenskap). Den ene stillingen i arkeologi har allerede blitt 

erstattet (Henshilwood), mens den andre er utlyst og under bedømming. 

Stillingen i kulturvitenskap er trukket inn. Det er imidlertid viktig å presisere at dette vil innebære 

en svekking av faget i forhold til emner som kulturformidling, metode og forskningsetikk, hvorav 

kurs i de to sistnevnte temaer har masterstudenter fra hele AHKR og også øvrige deler av HF. 

Studenttilstrømmingen og studiepoengproduksjonen er samtidig i økning, og det er derfor viktig 

at situasjonen følges nøye i tiden som kommer. 

I 2012 går en vitenskapelig ansatt i religionsvitenskap av for aldersgrensen ved fylte 70 år, og 

stillingen må erstattes. 
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Den administrative staben bør styrkes, primært for i større grad å kunne avlaste vitenskapelig 

personale. I budsjettperioden vil det bli prioritert å fortsette det instituttinterne arbeidet med en 

bedre ansvars- og arbeidsdeling i administrasjonen. 

 

AHKR prioriterer fire stillinger utenfor rammen, 2 mellomstillinger (religionsvitenskapelig 

fagdidaktikk og arkeologisk metode) som begge er vedtatte på ventelisteplass i 

bemanningsplanen, videre 1 bistilling og 1 postdoktorstilling. Stillingene begrunnes med prekære 

faglige behov. 

 

Av mindre ombyggingstiltak prioriteres de planlagte og godkjente gjennomganger som var en 

forutsetning for samlokalisering av AHKR i Sydneskvartalet. Videre er det behov for generell 

oppussing og utrustning av fellesareal. 

 

2. Prioriteringer innenfor rammen 

Det har vært et hovedanliggende for AHKR å la den vanskelige økonomiske situasjonen i minst 

mulig grad gå ut over kvaliteten på den faglige aktiviteten, og det er svært positivt at fakultets- og 

instituttøkonomien nå er i bedring. Instituttet verdsetter samtidig en ny og gjennomsiktig 

budsjettfordelingsmodell, samt bemanningsplan. Instituttet forventer at eventuelle justeringer 

ikke i vesentlig grad svekker bemanningsplanen som et forutsigbart handlingsverktøy. 

 

AHKR har siden opprettelsen i 2007 hatt som strategi å utnytte det tverrfaglige potensialet som 

ligger i de fire, nær beslektede fagområdene i form av tverrfaglige forskningsgrupper. Satsingen 

på vitenskapshistorie er lagt til instituttet og integrert i en av de eksisterende forskningsgruppene. 

I tillegg til tidligere bevilgninger fra NFR, har for første gang en av instituttets forskningsgrupper 

fått støtte under FRIHUM til prosjektet ”Merchants and missionaries: Scandinavian encounters 

with China in a transnational perspective, ca. 1880-1920.” 

SMI er nå fullt integrert i AHKRs virksomhet gjennom sammenslåing med forskningsgruppe. 

Den flerfaglige aktiviteten ivaretas i samarbeidet med UiB Global og CMI. CMS opphører i 2013, 

og forskningsaktiviteten videreføres ved AHKR. I budsjettperioden vil det derfor være en viktig 

oppgave å legge til rette for overføring av så vel ansatte som faglig virksomhet. 

Samtidig er AHKR åpen for nye innovative forskningsinitiativ også av individuell karakter. 

Instituttet kan vise til kvalitativt og kvantitativt svært sterke forskningsresultatene uavhengig av 

forskningsgruppene. Instituttet ser det som viktig å skape en forskningssatsing som er mest mulig 

solid og effektiv, og som best mulig anerkjenner de ulike ansattes forskjellige evner og behov. 

 

AHKR viderefører arbeidet med å utnytte det tverrfaglige potensialet ved utvikling av flerfaglige 

undervisningstilbud og flerbruken av emner (som programemner og fagemner, og som emner 

nyttet både på 100- og 200-nivå). Det er nå en prioritert oppgave å utvikle emnepakker etter 

nedleggingen av de tilrettelagte studieprogrammene. Innsparingstiltakene som ble iverksatt i 

2009 som en direkte konsekvens av reduserte stillingsressurser og timelærermidler (avvikling av 

lærerstyrte kollokviegrupper, minimal bruk av gjesteforelesere og timelærere, mer internsensur, 

primært bruk av lokale eksterne sensorer - alternativt telefonsensur, maksimal anvendelse av de 

tilreisende sensorer) er nå lempet. Løpende vurderes emneporteføljen, undervisningstilbud og 

eksamensformer. 
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I perioden 2007-2010 har AHKR mistet 0,5 arkivstilling, og 0,5 førstekonsulentstilling knyttet til 

satsingen Region og regionalisering er erstattet med 0,3 konsulentstilling. Instituttet har fra 

starten påpekt behovet for økte administrative ressurser knyttet til forskning, forskerutdanning og 

formidling. Større aktivitet særlig knyttet til BOA-virksomheten og til formidling har økt behovet 

ytterligere. Instituttet arbeider internt med en bedre ansvars- og arbeidsdeling i administrasjonen, 

både med tanke på en utjevning av den daglig arbeidsbelastning, gjensidig avlastning i 

arbeidsintensive perioder, samt å styrke stedfortrederfunksjonen. Forsknings- og 

forskerutdanningsadministrasjonen er styrket ved dette arbeidet, som vil videreføres i 

budsjettperioden. Instituttet har for øvrig i 2010/2011 hatt flere lengre sykefravær i administrative 

stillinger, og har vært uten vikardekning i disse. 

 

AHKR vil i perioden 2012 – 2016 ha følgende avganger i vitenskapelige stillinger:  

Sverre Bagge, historie: august 2012 

Lisbeth Mikaelsson, religionsvitenskap: september 2012 

Rex Sean O’Fahey, historie: juni 2013 

Ståle Dyrvik, historie: oktober 2013 

Sven-Erik Grieg-Smith, historie: november 2013 

Nils Gilje, kulturvitenskap: mai 2014 (planlagt) 

Wigdis Espeland, kulturvitenskap: oktober 2014 

Jan Oldervoll, historie: desember 2014 

Anne-Hilde Nagel, historie: mars 2015 

Ingvild Øye, arkeologi: august 2015 

Torunn Selberg, kulturvitenskap: mars 2016 

Tore Grønlie, historie: mai 2016 

 

Instituttet er ikke kjent med planlagte avganger i administrative stillinger i denne perioden. 

 

Tre av instituttets professorer går av med pensjon i 2011: Bente Alver på kulturvitenskap, Randi 

Håland og Erik Østby på arkeologi. 

Stillingen i kulturvitenskap ble trukket inn i vedtatte bemanningsplan. Kulturvitenskap hadde en 

vesentlig nedgang i studiepoengproduksjonen fra 2007 til 2008, mens produksjonen steg allerede 

året etter og overgikk i 2010 nivået i 2007. Studenttilstrømmingen har fortsatt i 2011. Økningen 

er størst på bachelornivå, der antallet søkere som har kulturvitenskap som første prioritet, har økt 

fra 24 i 2010 til 47 i 2011 - en økning på 95,8 prosent (tilsvarer 1,88 søker pr studieplass). 

Økningen sees også på masternivå, der det var 6 søkere i 2009, 12 søkere i 2010 og 14 i 2011. 

Faget har til sammen 11 doktorgradstudenter. 

Dette medfører at bemanningssituasjonen på faget må følges nøye, der ytterligere tre stillinger 

blir ledige fram mot 2016. Kulturvitenskap i Bergen skiller seg fra studiet i Oslo der folkelig 

kultur er definert som kulturhistorie. I Bergen legges det i hovedsak vekt på en samtidsprofil, noe 

som igjen gjør det metodiske i form av felt- og intervjuteknikk, særs viktig. Gjennom stadig 

utvikling av disse begrepene er det metodiske en karakteristisk del av kulturvitenskapen i Bergen. 

Ved avgangen høsten 2011 mister faget spisskompetanse innenfor dette feltet. 

Stillingen etter Randi Håland har allerede blitt erstattet av Christopher Henshilwood. Han leder 

imidlertid i 2010 – 2015 prosjektet ”Tracsymbols” finansiert av ERC advanced grant, og er 

dermed fritatt for undervisning og administrative plikter. Undervisningen i stillingen vil fra 

høsten 2011 i hovedsak erstattes med vikarer i bistillinger. Feltet afrikansk arkeologi vil således 
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bli svekket de nærmeste årene, og feltet vil etter Hålands avgang ikke ha samme brede 

orientering som tidligere. 

Stillingen i klassisk arkeologi ble prioritert innenfor rammen, den er utlyst og 19 søkere er nå 

under vurdering. 

 

En av instituttets professorer går av med pensjon i 2012: Lisbeth Mikaelsson på 

religionsvitenskap. Faget vurderes i fakultetets ”Fagdimensjonering og fagstrategi” som sterkt 

både når det gjelder studieeffektivitet og ikke minst forskningmessig der gjennomsnittlig 

publikasjonspoeng per ansatt er desidert høyest ved fakultetet. Det konkluderes med at 

stillingsressursene ikke bør reduseres og ledige stillinger erstattes. Stillingen etter Mikaelsson må 

erstattes både for å unngå ytterligere nedbemanning i faget og for å kunne opprettholde 

eksisterende undervisningstilbud. Religionsvitenskap er det historiske og systematiske studiet av 

religion som et kulturelt fenomen. Perspektivet er krysskulturelt, og en komparativ tilnærming er 

innebygget i studiet som omfatter religionshistorie og religionssystematikk. Ved AHKR blir det 

forsket og undervist i en rekke religioner, og det er ønskelig med en relativt åpen utlysning der 

det primært etterspørres solid og bred kompetanse i faget. Blant de best kvalifiserte søkerne vil 

religionsvitenskapelig kompetanse i kristendom i nyere tid vektlegges. Dette feltet dekkes ikke av 

øvrig bemanning etter Karstein Hopland og Lisbeth Mikaelssons avganger.  

 

3.  Prioriteringer utenfor rammen 

Instituttets prioriteringer utenfor rammen er knyttet til nye bemanningsressurser knyttet til 

prekære faglige behov. Stillingene i religionsvitenskapelig fagdidaktikk og arkeologisk metode er 

vedtatt på Bemanningsplanens venteliste. Det forslås utlyst følgende stillinger (i prioritert 

rekkefølge): 

 

1. Førsteamanuensis i religionsvitenskapelig fagdidaktikk 

Med en ny førsteamanuensisstilling i religionsvitenskapelig fagdidaktikk styrket UiB i 2007/2008 

sin profil og framstår nå både som enestående i Norge og blant de ledende i Europa når det 

gjelder skolefokusert religionsvitenskapelig (til forskjell fra teologisk) forskning og undervisning.  

Endringer i skolefaget og læreplaner (sist i 2008) har også bidratt til å gi faget en spesiell 

samfunnsrelevans og aktualitet.  

AHKR har derfor nå en særegen mulighet til å videreutvikle feltet og samtidig imøtekomme UiBs 

satsing på lærerutdanning. Dette viser seg imidlertid umulig innenfor rammen av én stilling. 

Stillingsinnehaveren må alene på undervisningsfronten forholde seg til to utdanningsveier (PPU 

og fag 2 i det integrerte programmet) og samtidig til to obligatoriske skolefag (RLE i grunnskole 

og Religion og etikk i videregående skole). Religionsvitenskap har de siste årene vært et av 

fagene med mest studentrekruttering på PPU. Situasjonen i skolen viser stor mangel på 

kvalifiserte religionslærere, og det er derfor gledelig at søkningen til religionsdidaktikk på UiB 

har vært økende de siste semestrene. Det er derfor nødvendig å etablere et etter- og 

videreutdanningstilbud for de lærerne som ble utdannet da skolefaget var et annet 

(Kristendomskunnskap vs. Religion, livssyn og etikk). Religionsvitenskap skiller seg fra andre 

fag på to måter; ved å ha et større ansvarsområde, og ved kun å ha én stilling innenfor 

fagdidaktikk. For å avhjelpe den meste prekære situasjonen på kort sikt er det opprettet en 

midlertidig bistilling. Men det er nødvendig med minimum to permanente fulle stillinger i 
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religionsdidaktikk for å kunne tilby et forskningsbasert undervisningstilbud innenfor det 

integrerte programmet og PPU, og for å kunne opprettholde opptak hvert semester. 

 

2. II-stilling i USAs historie (4 årsperiode) 

AHKR har spilt en bærende rolle i bachelorprogrammet i USA-studier; det har vært tilbudt to 

emner som går inn i programmet som obligatorisk (HIS111: Oversikt over USAs historie) eller 

fritt emne (RELV202: Religioner i USA). Denne satsningen på USA-kunnskap har blitt godt 

mottatt av program- og fagstudentene, har ført til et økt undervisningsbehov.  

Det store flertall av studentene på HIS111 har ikke tilknytning til studieprogrammet, slik at det 

vil være viktig å opprettholde emnet også etter nedlegging av de tilrettelagte studieprogrammene. 

HIS111 er regnet i studenttall, det største emnet etter de to oversiktsemnene på historie. Det er 

etterspurt og rekrutterer studenter. Emnet danner også tematisk basis for bacheloroppgave i USA-

kunnskap eller innenfor en historiespesialisering, og er det mest etterspurte tema på HIS250. Det 

er derfor også ønskelig å utvide tilbudet med et fordypningsemne og veiledning på masternivået i 

amerikansk historie.    

AHKR foreslår derfor å opprette en midlertidig undervisningsstilling (20 %) for å styrke 

instituttets undervisningstilbud i USAs historie. Det finnes aktuell kandidat for stillingen. 

 

3. Post doktor-stilling 

AHKR har kun én departementsfinansiert postdoktor-stilling (Connie Reksten) med sluttdato 

31.08.2012. Eivind Heldaas Seland, postdoktor (prosjektfinansiert) ved instituttet, har levert 

søknad til Bergens forskningsstiftelses rekrutteringsprogram knyttet til prosjektet ”Silk Road 

Diasporas. Religious, ethnic and commercial networks as facilitators of pre-modern cross-cultural 

trade”. Seland er invitert til å levere utvidet søknad til andre søknadsrunde. Dersom prosjektet 

oppnår støtte fra BFS ber AHKR om en treårig postdoktorstilling i religionsvitenskap tilknyttet 

prosjektet. ”Silk Road Diasporas” er planlagt som et tverrfaglig prosjekt med deltagelse av 

arkeologer, historikere, antropologer og religionsvitere fra USA, Europa, India, Kina og 

Sentralasia. Prosjektet skal undersøke hvilken rolle grupper av kjøpmenn bosatt på fremmed jord, 

såkalte handelsdiaspora, hadde for handel og spredning av ideer og innovasjoner langs sjø- og 

karavanerutene som knyttet sammen Asia og Europa i den førmoderne perioden. Formålet er å 

studere disse gruppene på tvers av de kronologiske og geografiske kategoriene de tradisjonelt har 

blitt sett innenfor, og slik bidra til utvikling av empiri og teori innenfor det framvoksende 

globalhistoriske forskningsfeltet. Religion spilte en viktig rolle i å skape samhørighet innenfor 

slike diasporagrupper, og spredning av religioner er blant de viktige og langvarige resultatene av 

kontaktene langs silkeveiene. Prosjektleder Seland har sin hovedkompetanse i historie,   

og arkeologisk ekspertise er sterkt representert i prosjektets referansegruppe. En postdoktor i 

religionsvitenskap vil bidra til ytterligere tverrfaglighet i det hun eller han vil kunne bidra til 

prosjektet på selvstendig vis fra første dag, og vil dessuten bety en ytterligere styrking av det 

internasjonalt anerkjente miljøet i religionsvitenskap ved AHKR. Kravet om egenfinansiering ved 

BFS-søknader legger sterke føringer på instituttbudsjettet. En postdoktorstilling utenfor rammen 

vil bety et betydelig bidrag fra fakultetet for å avhjelpe denne situasjonen. 

 

4. Førsteamanuensis i arkeologisk metode 

For å gi arkeologimiljøet tilstrekkelig størrelse og bredde, er det behov for en ny stilling knyttet 

til arkeologisk metodeutvikling. Arkeologifaget er i dag i sterk utvikling internasjonalt, særlig i 

forhold til utnyttelse av ulike former for naturvitenskapelige metoder. Disse metodene utgjør 

uunnværlige ledd i den arkeologiske kunnskapsproduksjonen ved at de gir muligheter for ny 
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innsikt i forhold som relasjonen mellom mennesker og naturmiljøet (vegetasjon, fauna, klima) 

eller i opphavsområder for mennesker og gjenstander (for eksempel DNA analyser eller 

isotopanalyser) og å studere dette i et langtidsperspektiv. Det arkeologiske ECR-prosjektet, som 

nå pågår ved instituttet, vil integrere slike metoder i stort omfang. Forskningsgruppen knyttet til 

dette prosjektet har etablert tilgang til laboratorier på andre institutter og sentre ved UiB og andre 

steder utenom Bergen. En stilling i arkeologisk metode vil gi et helhetlig grep og bedre nytte 

kompetansen ECR-prosjektet innehar. Bredden og kvaliteten på metodeundervisningen vil øke 

betydelig, og forskningen innen alle perioder og felt på instituttet vil styrkes. 

Den arkeologiske feltutdannelsen vil også være en naturlig del av ansvarsområdet for en slik 

stilling. På dette området er det sterkt behov for mer ressurser ettersom det i flere år har vært 

drevet på et minimum ved hjelp av stipendiater eller innleid arbeidskraft. Arkeologiutdannelsen 

er både en profesjonsutdannelse og en akademisk utdannelse. Dette betyr at mange av de ferdig 

utdannede arkeologer i dag går direkte ut i stillinger i forbindelse med arkeologiske undersøkelser 

både her i landet og ute. Det er derfor en helt sentral oppgave for arkeologifaget å undervise i 

feltmetode og i emner knyttet opp mot kunnskapsbasert forvaltning av det lovpålagte 

kulturminnevernet. Vi ønsker også å åpne dette tilbudet for utenlandsstudenter i forbindelse med 

Erasmus-avtaler. Et feltkurs på internasjonalt nivå knyttet til en stilling i arkeologisk metode vil 

være nødvendig for å følge opp behovet i samfunnet, og det vil dermed også være mer attraktivt 

for dyktige norske studenter å søke seg til Bergen. 

 

4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)  

AHKR mottar en større pott med eksternfinansiering i 2011 enn i 2010 og betydelig mer enn i 

årene 2007- 2008.  Måltall for 2011 er justert til 12175 (alle i tusen kroner) fra tidligere beregnet 

10290 fordi det har kommet til flere NFR-prosjekt (bl.a. Merchants and Missionaries) og også 

andre prosjekt (Meteorologiens historie).  For 2012 gir en foreløpig beregning et måltall på 17000.  

I 2008 var samlet eksternfinansiering på 996, i 2009 på 7206 og for 2010 er på 9188.  At resultat 

for 2010 ble litt mindre enn måltall (10812) skyldes tidsforskyvninger og permisjoner.   

Samlet eksternfinansiering for 2012 er høyere enn for 2011. Dette skyldes bl.a. at flere prosjekter 

(Merchants and Missionaries, Meteorologiens historie, Norges fiskeri- og kysthistorie) har store 

prosjektkostnader dette året. Tallet vil også kunne øke dersom vi får forskningsrådstildeling eller 

andre tildelinger. Samtidig avsluttes en del prosjekt i 2012, slik at det kan forventes reduksjon i 

2013. 

Nye eksternfinansierte stipendiater og postdoktorer fordeler seg slik: 2011: 1 stipendiat (NFR) og 

3 postdoktorer (2 NFR og 1 EU), 2012: 1 stipendiat (Meteorologiens historie).  Instituttet har 5 

øremerkede stillinger blant de departementsfinansierte stillingene. En av disse kan regnes som en 

egenandel til prosjektet Norges fiskeri- og kysthistorie. For øvrig regnes prosjektledelse og egen 

forskning inn som egenandeler i noen prosjekter. 

Omfanget i instituttets BOA-virksomhet har økt kraftig siden 2007-2008. Det ser ut til å bli 

liggende stabilt på rundt 10 millioner og mer. Dette er positivt sett i.f.t. så vel fakultetets som 

instituttets målsettinger. BOA-virksomheten medfører behov for kompetanseutvikling for 

administrativt personell ved institutt og fakultet.  
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Resultatindikator Resultat 2009 Resultat 2010 Måltall 2011 Måltall 2012 

Forskningsrådsfinansiert 

Virksomhet *) 

 

5113 

 

5208 

 

6978 

 

7000 

EU-tildeling  1309 1597 2000 

Annen finansiering 2092 2671 3599 8000 

BOA totalt 7206 9188 12175 17000 

 

*) Eksternfinansiert del av CMS ble fra ultimo 2010 inkludert i fakultetets totale BOA- regnskap. 

Deler av den eksternfinansierte virksomheten omfatter forskning innenfor AHKRs fagområder, 

men er ikke inkludert i instituttets tall. 

 

5. Mindre ombyggingstiltak 

AHKR ber om at ombyggingsprosessen med de planlagte og godkjente gjennomganger mellom 

Øysteinsgate 1 og 3 iverksettes snarest. Arealene AHKR disponerer er ikke bygget for 

kontorformål, og instituttmiljøet bærer preg av å være oppstykket i småmiljø med manglende 

tverrforbindelser innomhus. Gjennomganger der det er mulig, og felles møteplasser vil være av 

stor betydning. Ved nylig gjennomført HMS-runde ble gjennomgangene igjen etterspurt av de 

ansatte.  

Videre har AHKR behov for rengjøring og maling av de kjellerlokaler som vil bli stilt oss til 

disposisjon i Øysteinsgate 1 og 3, samt til innkjøp og oppsetting av egnete hyller. Herunder har 

fakultetet en tid hatt under utredning muligheter og kostnader ved flytting av tidligere Historisk 

institutts skyvereoler i HF-bygget. Vi viser i denne forbindelse til inneklimarapporten og 

anbefalinger fra SINTEF. 

I tillegg er det behov for generell oppussing av Øysteinsgate 1 og 3 med unntak av 1. etasje. 

Lokalene er nedslitte, mørke og gir lite trivelige arbeidsplasser. Det er samtidig påkrevd med 

utskiftning og harmonisering av møblene i fellesarealene. 

 

 

 

 

 

 



 

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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Budsjettforslag 2012 - innspill fra Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudier 

 

1 Sammendrag  

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier driver forskning og undervisning innenfor fagene 

filosofi og idéhistorie, i tillegg til at vi har det faglige og administrative ansvaret for Examen 

philosophicum og Akademisk skriving. Vi har dessuten et administrerende/koordinerende 

ansvar for førstesemesteremnene Tekst og kultur og Språk og kommunikasjon. 

 

Filosofi ved UiB har i den siste tiårsperioden vært systematisk nedbygd, i den forstand at 

ingen av stillingene som har falt bort p.g.a. pensjonering har blitt erstattet – før i 2012, da vi 

fikk opprette to nye stillinger til erstatning for de i alt 7,25 årsverkene som har falt bort i 

perioden 2000-2010. I tillegg har vi fått overført 50 % stilling i forbindelse med at 

Wittgensteinarkivet ble overflyttet fra Uni Research til UiB. Instituttet vil fra 01.01.2012 ha 

12,45 årsverk knyttet til fagstudiene i filosofi/idéhistorie, inkludert denne stillingen - minkende 

til (maksimalt) 11,05 årsverk i løpet av budsjettåret. 

 

I lys av at 1/3 av disse stillingsressursene er dedikert til Examen philosophicum, er det ingen 

overdrivelse å hevde at instituttet nå beveger seg på grensen av det som er et forsvarlig 

volum for å kunne opprettholde et seriøst fagmiljø. Våre innspill om prioriteringer utenfor 

rammen er alle tuftet på denne erkjennelsen. 

 

 

2 Prioriteringer innenfor rammen 

 

Instituttet har de siste årene arbeidet målrettet og systematisk med å tilpasse sitt 

aktivitetsvolum til de stadig strammere budsjettrammene. Det har således blitt gjort 

betydelige revisjoner av kursportefølje, emneplaner, eksamensordninger og sensurordning. 

 

Referanse Dato 

2011/3822-STT 16.05.2011 
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Når det gjelder forskning, er instituttet i gang med en reorganisering av instituttet sine 

forskningsgrupper. I første omgang har det blitt flere av dem, men etter en evaluering i 2012 

vil vi ventelig få en ny struktur her.   

 

Dette punktet er ellers av mindre interesse for vårt institutt, ettersom vi bare forvalter de nært 

forbundne fagene filosofi og idéhistorie. 

 

 

3 Prioriteringer utenfor rammen 

 

Instituttet ønsker å gjøre følgende prioriteringer utenfor rammen for 2012: 

 

1) Utlysning av førsteamanuensis-/professorstilling: I gjeldende bemanningsplan står 

FoF for tur til nytilsetting først i 2013. Vi vil be om at denne tilsettingen framskyndes til 

høsten 2012, og at den blir utlyst før årsskiftet 2011/2012. Dette blir da en 

engangskostnad på ca. kr. 300 000.  

 

2) Opprettelse av post doc-stilling i filosofi: Instituttet har de senere årene uteksaminert 

et betydelig antall stipendiater, mange av dem på et svært høyt faglig nivå. Mange av 

dem har sikret sin videre faglige tilknytning ved å få tilsetning ved examen 

phislosophicum. Dette er ikke lenger et realistisk karrierespor for nåværende og ikke 

minst framtidige phd-kandidater. Det er derfor ønskelig at de aller beste av disse kan 

få muligheten til å konkurrere om et post doc-stipend for å kvalifisere seg bedre til 

vitenskapelige stillinger. 

 

Instituttets høye gjennomsnittsalder på den vitenskapelige staben (over halvparten vil 

gå av i de nærmeste 4-5 årene), gir et slikt tiltak en særlig begrunnelse.  

 

Kostnaden vil være på ca. kr. 750 000 p.a. 

 

Subsidiært ønsker vi å omgjøre en av våre 5 stipendiathjemler til en post doc-

hjemmel. Årlig kostnad for et slikt tiltak vil være på ca. 100 000 p.a. 

 

3) Også denne gangen må vi be om at det settes av ressurser til 

undervisning/veiledning og viderutvikling av våre emner i filosofisk fagdidaktikk. Etter 

at filosofi nå har besfestet sin posisjon som programfag i den videregående skolen (5 

uketimer på 2. og 3. årstrinn), og etikk og livssyn har kommet sterkere inn i RLE-

læreplanen i grunnskolen, vil det være behov for en videre satsning på våre 

didaktikkemner (DIDAFIL I og DIDAFIL II), emner som vi utgangspunktet ikke har 

ressurser til å forestå. Vi ber om at det i første omgang settes av særskilt øremerkede 

timelærermidler til disse emnene, ca. kr. 150 000 p.a.   

 

4) Vikarmidler for avgående instituttleders forskningspermisjon: I forbindelse med det 

forestående instituttlederskiftet høsten 2011, skal avgående instituttleder etter avtale 

ut i et års forskningspermisjon (fra januar 2012). 2012 tegner til å bli et ressursmessig 

krevende år for vårt institutt, særlig før vi får på plass de to nye stillingene. Vi vil be 

om særskilt kompensasjon for å dekke inn undervisningsdelen av denne stillingen, 

noe som vil beløpe seg til ca. kr. 300 000 i timelønnsmidler.  
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4 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 

 

Hoveddelen av instituttets eksternfinansierte aktiviteter er knyttet til EU-prosjektet AGORA, 

som Wittgensteinarkivet er meddeltaker i. Budsjettet for hele budsjettperioden (2011-2013) 

er på € 680 000, hvorav EU bidrar med 342 000, tilsvarende ca. kr. 2,6 millioner kroner. EU-

bidraget for 2012 er dermed på ca. kr. 850 000, mens totalbudsjettet inkl. vår egenandel 

(personellinnsats) dermed blir på ca. 1,7 mill.   

 

Vårt andre større prosjekt er NordForsk-prosjektet Interculturalism and Diversities: 

Developing Intercultural models and thinking in the Nordic Countries. Årsbudsjettet for 2012 

er på kr. 291 000. 

 

I tillegg går NordForsk-prosjektet The Nordic Network for Philosophical Anthropology inn i sitt 

andre driftsår. Budsjettet for 2012 er her på kr. 100 000. 

 

  

5 Mindre ombygningstiltak 

 

Våre behov er til dels i tråd med det som tidligere har blitt meldt i ulike andre sammenhenger, 

og disse tiltakene blir også meldt inn særskilt gjennom den eiendomsavdelingen sin  

budsjettprosess. 

 

1) Omgjøring av undervisningsrom på Sydnesplassen 12/13: Erfaringen vår er at disse 

rommene er underutnyttet i dag, og at det vil være få problemer forbundet med å ta et 

par av dem i bruk som lesesaler for våre bachelorstudenter i filosofi og idéhistorie. Vi 

har meldt dette inn i forbindelse med fakultetets arealplanprosess, som vi nå forstår 

er kraftig forsinket. Derfor tillater vi å melde dette inn som en særskilt sak også her. 

2) På Sydnesplassen 12/13 er arbeidet med å utbedre/skifte ut vinduskarmer i gang og 

noe er allerede gjort. Det vil være feil å si at dette arbeidet går fort, og det er et klart 

ønske fra vår side at dette arbeidet fortsettes og intensiveres. Vi har en sterk 

fornemmelse av at noen av våre ansatte har hatt luftveisproblemer som direkte kan 

knyttes til defekte og lekke vinduskarmer/vinduer. 

3) Vi mener fortsatt at de utvendige oppgraderingsarbeidene på Fastings Minde bør 

følges opp med en viss innvendig oppussing og forskjønnelse. 

  

 

6 Evalueringer 

 

I 2010 ble de norske fagmiljøene i filosofi og idéhistorie underkastet en større evaluering av 

sin aktivitet – i regi av NFR.  

 

Evalueringsrapporten finnes her:  

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Mye_positivt_men_ogsa_mye_a_ta_fatt_i/125396

1915205 

 

I kjølvannet av rapporten ble det satt ned en nasjonal komité som skal forvalte midlene som 

ble satt av til forbedringstiltak av filosofi- og idéhistoriemiljøene i Norge. Instituttleder Vigdis 

Songe-Møller og stipendiat Mette Hansen representerer vårt miljø her. 

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Mye_positivt_men_ogsa_mye_a_ta_fatt_i/1253961915205
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Mye_positivt_men_ogsa_mye_a_ta_fatt_i/1253961915205
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Innspel frå Institutt for framandspråk til budsjettet for 2012 

 

 

Vi viser til brevet frå fakultetet 14. mars i år om ”Budsjettforslag 2012 – innspill fra institutter og sentre” 

Saka har vore lagd fram til drøfting i rådet ved Institutt for framandspråk 12. mai og 8. juni i år. 

Instituttleiar har basert høyringsfråsegna frå instituttet på utkastet som vart lagt fram for og støtta av 

rådet 8. juni. 

 

 

1. Samandrag 

IF har som mål å gje støtte til både individuell forsking og til samarbeidsprosjekt. Som ein generell 

kommentar vil instituttleiinga seie seg stort sett nøgd med forskingsaktiviteten siste året, medrekna 

arbeidet i forskargruppene. I 2009 og 2010 slo den vanskelege budsjettreduksjonen negativt ut for alle 

typar forskingsverksemd. Situasjonen er no betre, og vi har i 2011 også kunna setja av tilstrekkelege 

midlar til fagleg-strategiske satsingar. Den poenggjevande publiseringa ved IF var lågare i 2010 

dersom ein samanliknar med året før. Slike svingingar er naturlege, men vi vil likevel følgja opp dette 

arbeidet, prøve å finne årsakene til at publikasjonstala har gått ned og oppmode til auka 

publikasjonsaktivitet. IF har potensial for betring når det gjeld å skaffa eksterne midlar til 

forskingsverksemda, men situasjonen har betra seg dei siste par åra (jf. punkt 4). Her er det 

nødvendig med eit meir systematisk og langsiktig samarbeid mellom institutt, fakultet og UiB si 

forskingsavdeling. IF prioriterer samarbeid med andre forskingsinstitusjonar. Mykje av den forskinga 

som vert gjort ved instituttet, er individbasert, og ho kjem ofte som følgje av initiativ og kontakt mellom 

enkeltforskarar ved IF og andre forskingsinstitusjonar, i Noreg og internasjonalt, utan tilknyting til 

formelle avtalar. 

 

Instituttet har framleis manko på ressursar til undervisning. Sparetiltaka dei siste åra har gjort at 

undervisningstilbodet, omfanget av eksamensordningar og studenttalsavhengige undervisningsformer 

er mindre variert enn vi ønskjer. For framandspråkstudentar er det viktig å praktisera språket, trena 

opp språkmeistringa. Då treng vi auka ressursar til gruppeundervisning samanlikna med situasjonen 

slik han er i dag. Fleire av faga ved instituttet treng nye stillingar. Særleg akutt er situasjonen for 

japansk, men engelsk lingvistikk har òg nådd smertegrensa (jf. punkt 2). 

 

Rekruttering er framleis viktig for IF. Vi må rekruttera fleire, og vi må rekruttera godt motiverte 

studentar. Vi må òg setja fokus på rekruttering til masterprogramma våre.  

Referanse Dato 

2011/3822-ARUT 15.06.2011 
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Masterprogrammet TOMT er framleis ikkje oppretta. Vi ønskjer å arbeida for at dette mastertilbodet 

blir realisert så snart som råd er. 

 

I samsvar med IF sin strategiske plan ønskjer vi å lysa ut og tilsetja lektorar i heil- eller deltid på nokre 

av faga våre (jf. punkt 2). 

 

 

2. Prioriteringar innanfor ramma 

Det humanistiske fakultetet har innført ein ny budsjettmodell der driftsbudsjetta til institutta i all 

hovudsak er baset på eit knippe resultatvariablar innanfor utdanning og forsking. Vi ser den nye 

modellen som fornuftig sidan han både er forståeleg, legg vekt på resultat og samstundes har ei 

breidde i resultatkriteria. På sitt beste vil derfor ein slik modell fungera motiverande og samstundes 

vera tilstekkeleg balansert. 2011 er første året med denne nye modellen, og det positive inntrykket blir 

sjølvsagt forsterka av at budsjettsituasjonen i år er lettare enn dei to siste åra.  

 

Innanfor eige driftsbudsjett ønskjer instituttet frå og med 2011 eller 2012 å lysa ut og tilsetja lektorar i 

heil- eller deltid på nokre av faga våre. Bakgrunnen for dette er ikkje minst personalpolitisk. Instituttet 

har heile vegen hatt eit stort korps av mellombels tilsette lektorar, og vi ønskjer å lysa ut og tilsetja 

nokre av desse i fast stilling. Her viser vi til framlegget som er sendt over til fakultetet om dette 9. juni 

(ePhorte 11/7258). Fast tilsetjing av lektorar slik instituttet kjem med framlegg om, får ingen 

konsekvensar for budsjettprioriteringane på fakultets- eller universitetsnivå sidan stillingane er tenkt 

finansierte over driftsbudsjettet ved instituttet. 

Vidare vil vi peika på at ei eventuell overføring av forskarskular og forskarutdanning frå fakultetet til 

institutta krev ei tilsvarande oppfølging gjennom tilstrekkelege løyvingar.  

 

Driftsbudsjettet til instituttet er likevel ikkje stort samanlikna med fastlønsbudsjettet ved fakultetet. Det 

humanistiske fakultetet har hatt ei omfattande drøfting av fagdimensjonering og stillingsprioriteringar, 

der kvart enkelt fag er blitt gjennomlyst og vurdert. Dette har munna ut i ein bemanningsplan for 

perioden 2011-2015. Denne planen er eit retningsgjevande dokument, men er likevel ikkje tenkt som 

ein fasttømra detaljplan for åra framover, og fakultetet har lagt opp til at prioriteringane i 

bemanningsplanen kan justerast i den årlege budsjettprosessen. 

 

Fleire av faga ved Institutt for framandspråk treng nye stillingar, og her følgjer ei prioritert liste over det 

instituttet oppfattar som dei mest presserande behova: 

 

(1) Japansk står i ei særstilling. Instituttet har ein akutt trong for ei fast, ny førstestilling på 

japanskfaget. Japansk har 98 søkjarar gjennom samordna opptak i år, og av dei åtte faga ved 

Institutt for framandspråk er det berre engelsk som har fleire nye søkjarar. Gjennom ei 

årrekkje har faget trekt til seg ei stor gruppe studentar, slik eksamensstatistikken òg viser. 

Sidan 2002 har dessutan faget hatt 68 studentar på utveksling i Japan, og desse har avlagt 

2.737 studiepoeng under utvekslingsopphalda. Faget har berre éi stilling, ein 

universitetslektor, som i tillegg til japansk også har ansvar for kinesiskkursa i samarbeid med 

Konfutse-instituttet. Instituttet har no, i tråd med ønska frå fakultetsleiinga, etablert eit 

samarbeid med NHH om japanskstudiet. NHH har ei halv stilling på japanskfaget. 

Samstundes med at dette samarbeidet kjem i gang, går japanskfaget ved UiB over frå opptak 

annakvart år til å ta opp nye studentar årleg, slik som andre fag. Det humanistiske fakultetet 

har knesett ein minimumsstandard på tre tilsette på kvart fag. Ut frå dette vil det vera 

uforsvarleg om det ikkje vert tilført nye stillingar til japansk. Det kan argumenterast for at 

samarbeidet med NHH reduserer behovet for nye stillingar noko, men japanskfaget ved UiB er 
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likevel uforsvarleg underbemanna. Instituttet bed derfor om at det vert lyst ut ei ny, fast 

førstestilling med tilsetjing i 2012.  

(2) Engelsk lingvistikk har nådd smertegrensa og bør snarast få tilført ei ny stilling. Dei siste 

semestera har det vore nødvendig å gjera omfattande kutt i undervisningstilbodet i denne 

disiplinen, i strid med intensjonane i Kvalitetsreforma. Reduksjonen i undervisningstilbodet har 

truleg allereie påverka studiepoengproduksjonen i negativ lei. IF fekk i fjor løyve til å lyse ut ei 

førsteamanuensis-stilling i engelsk lingvistikk (etter Lise Opdahl). Ein ny person i engelsk 

lingvistikk vil vere på plass i byrjinga av haustsemesteret 2011. Men dette vil berre halde oppe 

status quo og ikkje bidra til å lette dei problema som disiplinen slit med. 

(3) Innanfor fagdidaktikk har franskfaget hatt ei full stilling i fleire år, medan spansk aldri har hatt 

ei fast stilling i denne disiplinen. Dette har harmonert dårleg med den sterke tilstrøyminga til 

spansk og den viktige posisjonen faget etter kvart òg har fått i skuleverket. Hausten 2010 fekk 

instituttet lysa ut ei felles stilling for fransk og spansk fagdidaktikk. Akkurat no har derfor 

instituttet to heile stillingar i fagdidaktikk knytt til dei romanske språka. Dette endrar seg likevel 

til neste år, då fagdidaktikaren på fransk går av for aldersgrensa. Då står vi att med berre éin 

person som skal dekkja undervisninga på fagdidaktikk i spansk og fransk, både innanfor PPU 

og den integrerte lektorutdanninga. Dette er for lite med det emnetilbodet vi har i dag. Her må 

det derfor gjerast eit val: Skal instituttet kutta ned på undervisningstilbodet, eller får vi ein 

større stillingsressurs? Her kan det rett nok gje ei viss hjelp i nokre semester at vi kan bruka 

undervisningsplikta til ein nytilsett stipendiat innan spanskspråkleg fagdidaktikk nokre 

semester. Men dette vil berre vera ei mellombels løysing, som i beste fall vil utsetja problemet 

litt.  

 

Instituttet viser dessutan til at nokre av dei nye studieplassane som er blitt oppretta ved UiB, er lagt til 

den nye erfaringsbaserte mastergraden i engelsk (ENGMAU). Det første kullet er i gang med dette 

studiet, og det andre byrjar til hausten. Instituttet hadde i utangangspunktet tenkt at dette tilbodet 

måtte vurderast opp mot andre prioriteringar etter den innleiande fasen. Men frå fakultetet er det i 

samtalar med instituttet i juni 2011 blitt streka under at intensjonen frå sentralt hald er at dei nye 

studieplassane skal vera permanente. Sidan permanente arbeidsoppgåver krev faste stillingar, er det 

viktig at det straks vert lyst ut ei stilling i engelsk fagdidaktikk knytt til ENGMAU. Det er ikkje rom for å 

ta seg av undervisninga på ENGMAU innanfor dei to stillingane engelskfaget pr i dag har i 

fagdidaktikk. Frå instituttet si side er ikkje dette stillingsønsket mellom dei høgast prioriterte, men vi 

oppfattar det slik at fakultetet her er bunde opp av sentrale prioriteringar og intensjonar.  

 

Fakultetet fordeler no universitetsstipenda gjennom instituttvise kvotar. Institutt for framandspråk har 

fått ein kvote på femten stipend. Når nokon er ferdige i stillinga, slik at vi har under femten 

universitetsstipendiatar, får vi lov å lysa ut ny stilling. Sjølv om instituttet med sine åtte fag og mange 

disiplinar burde hatt fleire stipend, er den nye ordninga med eigne instituttkvotar eit godt system. Vi vil 

samstundes peika på at mange stipendiatar, naturleg nok, får utsett sluttdatoen monaleg på grunn av 

sjukdom, fødselspermisjonar og andre permisjonar. Under fødselspermisjonar og langvarige 

sjukmeldingar får fakultetet refusjon frå NAV, utan at det vert sett inn vikar for stipendiaten (eventuelt 

bortsett frå undervisningsoppgåver). Instituttet må på si side venta lenger med å få lysa ut nye 

stipendiatstillingar, slik at inntaket av nye stipendiatar på faga våre vert forseinka. Denne praksisen 

bør endrast, slik at sjukmeldingar, fødselspermisjonar o.a. i mindre grad fører til forseinka utlysing av 

nye stipendiatstillingar.  

 

Instituttet har for tida fleire eksternfinansierte prosjekt gåande. Dei største av desse prosjekta er knytte 

til russisk, engelsk eller spansk: Future of Russian (NFR), Modernism and Christianity (BFS), LIAS 

(NFR), Felles mastergrad ved Univalle i Bolivia (NOMA). I tillegg arbeider ei gruppe leidd av professor 

Kjersti Fløttum på fransk med ein søknad om eit nytt Senter for framifrå forsking (NFR) om språk og 

klimaendringar.  
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2. Prioriteringar utanfor ramma 

Her vil instituttet prioritera ei satsing på fagdidaktikk: 

 

(1) Øyremerkt stipendiatstilling i engelsk fagdidaktikk. Ei slik øyremerkt stilling vil vera svært viktig for 

rekrutteringa til fagdidaktikken på det klart største skulefaget ved IF. Av dei to tilsette på disiplinen 

nærmar dessutan den eine seg pensjonsalderen. Instituttet vil derfor foreslå ei satsing på 

lærarutdanninga gjennom eit øyremerkt stipend til engelsk fagdidaktikk. 

 

 

4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

Ein prognose over forventa eksterne inntekter for 2012 vil bli mangelfullt, m.a. fordi det er fleire 

søknader vi pr i dag ikkje kjenner utfallet av. Oversynet nedanfor inkluderer tildelingar instituttet pr juni 

2011 har fått tilsegn om. Søknader vi ikkje har fått svar på, er ikkje tekne med. Men når det gjeld 

Meltzer- og Universitetsfondet, er det lagt inn summar som svarar til det forskarane ved IF fekk i 2011. 

Smådriftsmidlane er ikkje lenger inkluderte i dette oversynet, sidan eksterne NFR-løyvingar ikkje 

lenger er ein del av denne ordninga.  

 

Finansieringskjelde Støttesum 

2012 

Stipendiatar Postdoktorar Merknader 

1. HERA     

        Web Wars    212 700    

2. NFR     

        Future 1 254 500    

        LIAS    876 000    

3. SIU (NOMA)     

        Master Bolivia 1 827 890    

4. BFS     

        Modernism and       

        Christianity 

1 390 000 

 

   

4. Andre     

        NordForsk    299 795   Literary Transculturations 

        Meltzer    871 940   Same sum som 2011 (inkl. 

prosjekt, oppstartsstøtte 

professor, reiser vitskapleg 

tilsette, forskingsopphald stip) 

        Universitetsfondet    161 400   Same sum som 2011 

     

Totalt 6 894 225 0 0  

 

Prosjekta har normalt òg direkte eller indirekte eigenfinansiering frå UiB, men eigenfinansieringa er 

ikkje inkludert i i tabellen over. 

NOMA-prosjektet er eit undervisningssamarbeid finansiert av SIU. Dei andre prosjekta i oversynet er 

forskingsprosjekt av ulike slag. 

Det er for tida knytt doktorgradsstipendiatar /postdoktorar til fleire av prosjekta over, men det er ikkje 

planar om nye tilsetjingar stipendstillingar på desse prosjekta i 2012. 

 



 side 5 av 5 

 

 

 

   

 

5. Mindre ombyggingstiltak 

Instituttet vil be om at følgjande vert prioritert: 

 

(1) Måling av tak og vegger i korridorar og andre fellesareal i HF-bygget. Det blir gjort ein stor 

jobb med å heva standarden på utearealet kring HF-bygget, og denne standardhevinga bør 

følgjast opp gjennom oppussing innvendig. 

(2) Vidare oppussing av toalett med utskifting av dører også i første og andre høgda av HF-

bygget, slik at romma kjem på same nivået som toaletta i tredje og fjerde høgda.  

(3) Universell utforming er viktig, og instituttet etterlyser framleis merking av trappene (ikkje berre 

øvste og nedste trinnet) i HF-bygget.  

 

6. Evaluering 

Ingen av faga ved IF har vore gjennom større nasjonale eller internasjonale evalueringar dei siste åra. 

 

 

 

 

 

 

 

Venleg helsing 

 

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  
Griegakademiet - Institutt for musikk 
 

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

Griegakademiet - Institutt for musikk 

Telefon 55 58 69 50 

Telefaks 55 58 69 60 

grieg@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Harald Hårfagresgt. 1 

Bergen 

Saksbehandler 

Kjerstin Tønseth 

55 58 94 22 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 
BUDSJETTFORSLAG 2012 – FORELØPIG INNPILL FRA 
GRIEGAKADEMIET – INSTITUTT FOR MUSIKK 
 

Viser til bev av 14.3.2011 der instituttene bes om innspill til budsjett for 2012. Vi viser ellers til 

sak 10/4605-4 Budsjettinnspill 2011 og 11/2691 Høringsuttalelse til evalueringsrapporten 

 

Sammendrag 

Sett i lys av hard konkurranse med de store musikkutdanningsinstitusjonene internasjonalt 
og i Oslo vil etableringen av Musikkens hus være av avgjørende betydning for GA i årene 
som kommer. Selv om full realisering av visjonen ligger frem i tid er instituttet på nåværende 
stadium opptatt av at HF også i 2012 skal bidra til arbeidet for Musikkens hus. 

 

De viktigste hovedpunktene i GAs foreløpige budsjettinnspill for 2012: 

 Gjennomgang av finansieringsmodell 

 Flere FoU-baserte stillinger  

 Finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid  

 Finansiering av studieplasser 

 Forutsigbare avsetninger til utstyr og infrastruktur  

 Styrking av nødvendig infrastruktur (lydproduksjon) 

 

Prioriteringer innenfor rammen 

Innenfor fakultetets budsjettmodell vil Griegakademiet ha store vansker med å opprettholde 

status quo for forskning, KU, utdanning eller formidling. Instituttet vil derfor ikke ha mulighet 

til å gjøre nødvendige strategiske satsinger innenfor de tre hovedinnsatsområdene.  

 

Når det gjelder utdanning vil satsing på femårig integrert master i musikkterapi avhenge av at 

studieplassene blir fullfinansiert gjennom plassering i rett kategori. Videre satsing på 

strykerrekruttering til utøvende studier er ikke mulig innenfor de rammene som antydes.  

 

Store deler av undervisningen på Griegakademiet er basert på timeengasjerte lærere, og 

undervisningen kan ikke dimensjoneres innenfor rammene av faste stillinger. 

 

Prioriteringer utenfor rammen 

I lys av den strategien vi har utviklet for Musikkens hus vil vi peke på følgende nødvendige 

satsinger: 

Referanse Dato 

2011/3822-KJT 15.06.2011 
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Mål Nødvendige tiltak/ satsing 

Gjennomgang av finansieringsmodell for 

Griegakademiet 

Samarbeid med HF og UiB i lys av 

Universitetsstyrevedtak i sak 40/11 

Flere FoU-baserte stillinger  

 
 Tid til FoU i deltidsstillinger på en del 

orkesterinstrumenter og jazz 

 Flere FoU-baserte stillinger på 
orkesterinstrumenter og jazz 

 Timeundervisningsressurser må 
bevilges til ansatte i kvalifiseringsløp 

Finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid  

 
Utarbeide modell for basisfinansiering av KU 

i samarbeid med HF 

Finansiering av studieplasser 

 
 Avklaring av antall studieplasser på 

utøvende BA/ MA 

 Fullfinansiering av studieplasser 

 Plassering av studieplasser på 
musikkterapi i rett kategori 

Forutsigbare avsetninger til utstyr og 
infrastruktur  

Utarbeide en modell der avskrivinger tas inn 

i samarbeid med HF 

Styrking av nødvendig infrastruktur  En full stilling knyttet til lydproduksjon samt 
lydstudio 

 

 

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

Instituttets ansatte innenfor utøving søker i hovedsak finansiering av KU fra andre kilder som 

Bergen kommune, Fond for lyd og bilde, Norsk kulturrådet etc. . Dette er ikke – og skal ikke – 

registreres som BOA. 

 

Ut over dette er følgende søknader sendt/ vil bli sendt til ulike finansieringsinstanser: 

Prosjekt Finansieringsinstans Søkt om/ tildelt Egenandel 

GAMUT Forskningsrådet Søknad om SFF-status 46% FoU x 5 

2stipendiatstillinger 

 Nasjonalt 

stipendprogram for 

kunstnerisk 

utviklingsarbeid (KD) 

En stipendsøknad er under 

behandling. Ikke fullfinansiert. 

Ingen 

 

Innenfor de budsjettrammene vi forespeiles vil det ikke være rom for satsing på økt BOA-

aktivitet. 

 

Mindre ombyggingstiltak 

I samarbeid med EIA og HF arbeides det med å finne løsninger på mangel på undervisnings- 

og øvingslokaler på kort, mellomlang og lang sikt. En del tiltak vil bli iverksatt i 2011. 

 

Det er svært dårlig inneklima på Nygård skole, og oppfølging av dette er igangsatt av HMS-

avdelingen. Forsterket renhold bør derfor prøves ut allerede høsten 2010 og følges opp i 

2012.  

 

Følgende bygningstiltak bør prioriteres i 2012: 
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Innsats Tiltak 

Bygg Fortsatt arbeid med å sikre tilstrekkelige og egnede lokaler  

Bygg Heis 

Bygg Bevegelsesstyrte lysbrytere bør installeres i alle rom 

Vedlikehold Bedre system for driftsopppfølging må utarbeides 

Vedlikehold Skifte ikke godkjente lydlameller på øvingsrom/ undervisningsrom  

Vedlikehold Vegetasjon (eføy og trær) må klippes helt tilbake og rottehull i muren 

tettes 

Vedlikehold Forsterket renhold må innføres på øvings- og undervisningsrom 

 

Vi viser ellers til egen innmelding av bygningsmessige tiltak. 

 

Evalueringer 

Den eksterne evalueringskomiteens rapport er behandlet i universitetsstyret 31/5 2011 (Sak 

40/11). Vedtaket må følges opp i samarbeid mellom UiB. HF og GA. . 

 

Konklusjon 

Griegakademiet må sikres nødvendige rammebetingelser i 2012 både når det gjelder 

utdanning, forskning, KU og formidiling.  Den nåværende budsjettmodellen klarer ikke å 

fange opp den særmerkede aktiviteten ved instituttet og omsette denne i realistiske/ 

nødvendige økonomiske rammer. Vi ber med dette om et møte for å diskutere 

finansieringsmodell for Griegakademiets virksomhet i lys av Universitetsstyresak 40/11. 

 

 

 

 

 

 

 

Frode Thorsen 

instituttleder Kjerstin Tønseth 

 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 

 

  

  

 

 

 

Innspill fra SKOK - budsjett 2012 

 
1. Sammendrag 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) en tverrfaglig og tverrfakultær enhet som 

ifølge mandatet skal initiere, koordinere og gjennomføre kvinne- og kjønnsforskning innenfor 

ulike fagområder, og være et faglig tilbud både for etablerte forskere og ansatte i 

rekrutteringsstillinger ved UiB. SKOK har i de siste årene lagt stor vekt på å oppfylle dette 

mandatet (jf. Statutter for Senter for kvinne- og kjønnsforskning, vedtatt av Universitetsstyret 

14.09.06). Administrativt er senteret likevel forankret til ett fakultet, Det humanistiske, men 

arbeids- og nedslagsfelt skal like fullt være av tverrfaglig og tverrfakultær karakter.  

 

SKOK arrangerer faglige seminarer, symposier, workshops og konferanser for forskere på 

alle nivå, med inviterte forelesere fra inn- og utland. I tillegg organiserer senteret 

forskerutdanningskurs innen kjønnsforskningsfeltet, i samarbeid med lokale, nasjonale og 

internasjonale samarbeidspartnere og med deltakere fra hele verden. Sommeren 2011 

arrangerer vi også et kurs innenfor rammen av BSRS. 

 

SKOK har nylig lyst ut to faste førsteamanuensisstillinger innen kjønnsforskning, én med 

samfunnsvitenskapelig og én med humanistisk profil. Parallelt har vi bedt fakultetet om en 

mandatendring, slik at senterets statutter også skal inkludere undervisning innen 

kjønnsforskning. SKOK skal ha det faglige ansvaret for to av KVIK-emnene, samt ha et 

koordineringsansvar for de øvrige KVIK-emnene som inngår i kjønnsforskningsprogrammet 

ved UiB.  

 

Vi er overbevist om at dette vil bli en fruktbar endring både for SKOK, for fakultetet og UiB, 

ved at kjønnsforskningen og undervisningen innen kjønnsforskning kan gjensidig berike 

hverandre, og for SKOKs del at vi får en mer robust sammensetning av staben. Inntil nå har 

staben ved SKOK bestått utelukkende av rekrutteringsstillinger, med unntak av 

åremålsstillingen som faglig leder, samt en 50% førsteamanuensisstilling. Når vi nå kan få en 

liten, men stabil kjerne av fast ansatte, tror vi at vår virksomhet kan få større tyngde, 

kontinuitet og gjennomslagskraft. Bl.a. arbeider vi fremdeles med å etablere en fellesnordisk, 

engelskspråklig mastergrad innen kjønnsstudier. 

 

Referanse Dato 

2011/3822-SISO 21.06.2011 
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Av viktige saker framover, er særlig utviklingen av en budsjettmodell for senteret, siden vi 

rettmessig ikke tar del i budsjettmodellen som trådte i kraft for instituttene fra og med 2011. 

(Se mer om dette nedenfor.) Vi håper på en konstruktiv dialog med fakultetsledelsen ang. 

utviklingen av en ny og hensiktsmessig modell. Det har vært viktig for SKOK at UiB har 

tydeliggjort senteret som en selvstendig, tverrfakultær enhet ved å tildele oss en ”egen linje” i 

det sentrale budsjettet, men vi er like fullt avhengig av å ha en konstruktiv budsjettmodell ved 

Det humanistiske fakultet; en modell som både gir forutsigbarhet, men som også utsetter 

senteret for vurdering og uttelling av oppnådde resultater. 

 

Til punktene 2 og 3: Prioriteringer ”innenfor” og ”utenfor” rammen er vanskelige å definere 

presist, så lenge vi ikke har noen fastsatt ”ramme”, jf. mangelen på budsjettmodell. Under pkt 

2 har vi derfor lagt vekt på å presentere de aktivitetene vi ønsker å prioritere i 2011 og -12, 

og under pkt. 3 presenterer vi våre prioriteringer – tenkt ut fra tidligere budsjettmodell. Som 

et tillegg til pkt 2 og 3, presenterer vi vårt forslag til ny modell. 

 

 

2. Prioriteringer innenfor rammen 
På forskningssiden har SKOK en rekke ulike prosjekter, som strekker seg fra rent teoretiske 

studier til empiriske studier av bl.a. Sharialovgivning i Iran, flyktningers krigserfaringer og 

globale omsorgstjenester – alt i et kjønnsperspektiv.  

 

Kvinner dominerer i kjønnsforskningsfeltet, og ved å rekruttere i hovedsak kvinnelige 

forskere på PhD- og post.doc.-nivå, er SKOK med på å sikre kjønnsbalansen ved UiB, samt 

heve kompetansen til kvinnelige forskere og slik gjøre dem konkurransedyktige i kampen om 

faste stillinger.  

 

SKOK har gjennom flere år hatt en utvekslingsavtale med Rutgers University, som er det 

største og mest toneangivende kjønnsforskningsmiljøet i USA. Avtalen sikrer våre 

stipendiater og postdoktorer mulighet til et utenlandsopphold i løpet av stipendperioden. 

Likeledes gir avtalen mulighet for forskere fra Rutgers til kortere eller lengre opphold ved 

SKOK. Vi arbeider med å opprette flere utvekslings-/samarbeidsavtaler med internasjonale 

kjønnsfornskningsmiljøer (bl.a ved Columbia University og Alice Solomon-universitetet i 

Berlin).  

 

Vi kommer til å prioritere både menneskelige og økonomiske ressurser for å utvikle slike 

internasjonale forskernettverk, utvikle søknader alene og sammen med våre internasjonale 

kontakter, og dessuten satse på å konsolidere senteret som en undervisningsenhet. 

Forutsetningen for disse satsningene er at vi kan opprettholde de stillingshjemlene vi har.  

 

 

3. Prioriteringer utenfor rammen 
 

1. Professor II 

SKOK har pr i dag professor Elizabeth Grosz tilsatt i en professor II-stilling som har 

endelig utløp 31.12.11. Grosz er en internasjonal kapasitet på sine felt, og hun har 

gjennom sine besøk ved SKOK tilført miljøet uvurderlig inspirasjon og faglig input. Også 

Grosz’ eget faglige nettverk har kommet kjønnsforskningsmiljøet ved UiB til gode, slik at 

forskere ved vårt universitet har kunnet etablere faglige kontakter de ellers ikke vil ha fått 

tilgang til uten videre. Det er avgjørende for den faglige aktiviteten ved SKOK og for 
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andre kjønnsforskere ved UiB at professor II-hjemmelen kan videreføres fra 01.01.12. 

SKOK har flere aktuelle navn vi arbeider med for mulig professor II-ansettelse fra og med 

2012, og vi vil komme tilbake med konkrete forslag.  

 

Kostnad pr. år, lønnstrinn 66: kr 148.000 

 

2. Utvekslingsavtale med Rutgers University, USA.  

SKOK har som kjent en fruktbar utvekslingsavtale med Rutgers University, New Jersey.  

Den finansielle rammen for avtalen har vært kr. 200.000 pr. år. Innenfor denne rammen 

har vi realisert en lang rekke forskeropphold, begge veier, og vi vurderer utbyttet som 

svært verdifullt, både for den enkelte forsker og for det samlede miljøet. Vi ber om at 

finansieringen blir sikret også for 2012 og 2013, som er de to årene Ellen Mortensen har 

igjen av sin lederperiode. (En ny leder vil muligens søke andre faglige 

samarbeidspartenere.) Miljøet ved Rutgers er toneangivende internasjonalt, og det har 

tatt tid å bygge opp dette samarbeidet. Det er derfor viktig å sikre denne internasjonale 

kontakten for ytterligere to år. Vi ber Det humanistiske fakultet bringe dette videre til UiB 

sentralt, ved FA. 

 

Kostnad pr. år: kr. 200.000 

 

3. Førstekonsulentstilling for studiesaker og personal 

SKOK og SVT har felles administrasjon, og begge sentre har stor aktivitet og har økt i 

størrelse de siste årene. Pr. i dag har sentrene ingen studieadministrativ kompetanse, på 

tross av et økende behov på dette feltet, slik vi har redegjort for tidligere – for begge 

sentre (ph.d-gruppen innlemmes i det studieadministrative systemet, SVT har kurs for 

samtlige ph.d.’er ved UiB, begge sentre arrangerer forskerkurs, SVT er ansvarlig for de 

såkalte Dannelsesemnene, SKOK får undervisningsansvar, osv.). Dessuten er det 

generelle presset på administrasjonen stort, og vi merker mangelen på ressurs innen 

personal (midlertidige stillinger, utlysninger, mottak av gjesteforskere etc.) og generell 

administrasjon – jf. instituttenes administrasjonskonsulentstillinger.  

 

Ved større enheter er funksjonene langt mer spesialiserte enn ved SKOK og SVT. Vi har 

til sammen 3,7 administrative stillinger (0,2 er BOA-finansiert), men av disse er ca. 1,2 

stilling nesten utelukkende engasjert i økonomi og regnskap, dvs. de funksjonene som 

ved instituttene er lagt til fakultetsadministrasjonen. Dette betyr at vi i realiteten har 2,5 

stillinger til øvrig administrasjon, og med en vitenskapelig stab på om lag 36 ansatte 

(begge sentre) utgjør den administrative delen av den totale staben ca 6,5%. Dette er 

langt under standard fordeling 80% vitenskapelige/ 20% administrative. Vi mener at dette 

tallet taler for seg selv, og at det underbygger vår oppfatning av at våre aktiviteter og vår 

virksomhet kunne fått en høyere kvalitet med en økt administrativ ressurs. 

 

På denne bakgrunnen ber vi om at SKOK og SVT tilføres en 50% 

administrasjonskonsulentstilling (førstekonsulent), med særlige arbeidsoppgaver innen 

studie og personal.  

 

Kostnad, f.eks. ltr. 43, inkl. alle kostnader: kr. 247.000 pr år. 
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Kommentar/tillegg til pkt. 2 og 3: utkast til ny budsjettmodell: 
 

I samtaler med fakultetet har det vært enighet om at sentrene som er underlagt fakultetet 

ikke kan omfattes av den samme budsjettmodellen som instituttene. Det ble imidlertid ikke 

etablert noen alternativ budsjettmodell i forkant av 2011 for de tverrfakultære sentrene, med 

det resultat at vi p.t. ikke er omfattet av noen budsjettmodell i det hele tatt, all den tid den 

gamle modellen ikke lenger eksisterer. Behovet for en ny, varig og gjennomtenkt modell er 

derfor akutt. Vårt forslag under må regnes som et utkast og et utgangspunkt for videre 

samtaler.  

 

Vi ser for oss en todelt modell, der UiB-kolonnen viser til SKOKs ”egne linje” i det sentrale 

budsjettet ved UiB: 

 

UiB HF 

Sentral bevilgning 

(SKOK kan betraktes som ”infrastruktur” ved 

UiB – jf. terminologien i Risa-utvalgets 

innstilling 07/10871, hvilket gir begrunnelse 

for sentral bevilgning. Hvorvidt UiB sentralt 

ønsker å trekke inn midler fra samtlige 

fakulteter, eller bevilger på et fakultets-

overordnet nivå, er for vårt vedkommende 

underordnet.) 

A. Stillinger. (Det er viktig for SKOK å 

opprettholde hjemlene og sikre 

gjenutlysninger for å kunne ha en langsiktig 

strategi og oppfylle de kravene som stilles i 

våre statutter vedtatt av Universitetsstyret.)  

B. Husleie 

C. Særskilte/strategiske tildelinger (Se 

kommentarer under.) 

D. Resultatbasert driftsbudsjett (se 

kommentarer under.) 

 

Ad C: Vi ber om at fakultetet fraviker prinsippet om at grunnivået ikke skal få 

basisbevilgninger. Dette prinsippet fungerer for instituttene med en stor 

undervisningsportefølje (som skal generere 75% av inntektene), fordi denne aktiviteten 

representerer en stabil faktor ved disse enhetene. Sentrene bør her kunne få en 

basisbevilgning, som står i forhold til stabens størrelse, etter en utarbeidet nøkkel for 

beregning. De siste årene har SKOKs annuumstildeling sunket eller stått stille, alt mens 

stabens størrelse har blitt mangedoblet. Det bør etableres en mekanisme som gjør at 

bevilgningen står i forhold til de utgiftene som en gitt stab genererer. 

 

Ad D. SKOK har – jf. tidligere uttalelser – ingen motvilje mot å bli resultatvurdert. Det bør 

derfor etableres en nøkkel som fastsetter hvordan forskningsresultater skal generere RBO-

midler for senteret. Når senteret nå også skal få det faglige ansvaret for to KVIK-emner, må 

det også etableres en fordeling mellom LLE (som skal ha det administrative ansvaret) og 

SKOK om studiepoengsmidler. Det er ikke rimelig at disse midlene tilfaller LLE alene, og vi 

foreslår følgende fordeling: 2/3 til SKOK og 1/3 til LLE. 

 

Et annet tema er finansieringen av forskningspermisjoner knyttet til lederstillingen og faste 

stillinger ved senteret. For eksempel vil nåværende leder ved endt åremålsperiode ha 

opptjent forskningsperiode både ved sitt eget institutt og ved SKOK, og det er 

maktpåliggende å avklare finansieringen i god tid.  
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4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
 
Prosjekt Finansiør Beløp Periode Stillinger  Egeninnsats 

Thought as 

Action 

NFR 5,2 mill 2009-12 2-årig 

postdoktor 

(avsluttet), 

3-årig ph.d., 

2-årig 

forsker 1109 

10% stilling i 

hele 

perioden 

Randi 

Gressgård, 

migrasjonsstudie 

Meltzer 250.000 2011-12  2 mnd.verk 

 

 

5. Mindre ombyggingstiltak 
 
Vi viser til sak 09/9540, og felles brev fra SKOK og SVT datert 20.08.09, samt samtaler og 

møter om støyproblemene i Ida Bloms hus, der både EiA og fakultetet har blitt gjort kjent 

med problemene med manglende lydisolering.  

 

SKOK og SVT har bekostet en rekke tiltak for egne midler; tiltak som vi har ansett som helt 

nødvendige for å opprettholde et fagmiljø i huset, og for å gi våre ansatte akseptable 

arbeidsforhold som korresponderer med typen arbeidsoppgaver. Dette betyr ikke at 

forholdene er tilfredsstillende p.t., og vi ber derfor om støtte til følgende tiltak: 

 

Lydisolering av to hele vegger, mellom kontorer. Prisanslag, basert på tidligere kostnader:  

kr. 40.000,- (beløpet antas da å inkludere både tømrer, elektriker og maler). 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Ellen Mortensen 

Professor, senterleder Signe Solberg 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

Kopi 

Trine Moe 

 



Sak 11/3822       

 

Til Det humanistiske fakultet 

 

 

Budsjettinnspill fra SVT 

 
1. Innledning og sammendrag 
P.t. er det flere uavklarte spørsmål og pågående prosesser ift SVTs budsjettsituasjon. Vi 

avventer i skrivende stund et brev fra UiB sentralt som skal avklare sentrale 

budsjettspørsmål for senteret, og det vil bli like viktig å utvikle en budsjettmodell på 

fakultetsnivå, siden vi rettmessig ikke tar del i budsjettmodellen som trådte i kraft for 

instituttene fra og med 2011. (Se mer om dette nedenfor.) Vi håper på en konstruktiv dialog 

med fakultetsledelsen ang. utviklingen av en ny og hensiktsmessig modell og 

resultatsfordelingsmekanisme for de tverrfakultære sentrene. 

 

Det har vært viktig for SVT at UiB har tydeliggjort senteret som en selvstendig, tverrfakultær 

enhet ved å tildele oss en ”egen linje” i det sentrale budsjettet, men vi er like fullt avhengig av 

å ha en konstruktiv budsjettmodell ved Det humanistiske fakultet; en modell som både gir 

forutsigbarhet, men som også utsetter senteret for vurdering og uttelling av oppnådde 

resultater tilpasset senterets særegne profil. SVT har forutsett disse behovene i flere 

ekspedisjoner siden Risa-utvalget leverte sin innstilling i 2008, og noen mekanismer har 

også kommet på plass. 

 

SVT er en tverrfaglig og tverrfakultær enhet med ansvar for forskning, utdanning og 

formidling innen vitenskapsteori. Dette innebærer bl.a. at senteret har ansvar for å 

gjennomføre den vitenskapsteoretiske opplæringen i forskerutdanningene ved alle fakulteter 

ved UiB (jf. Reglement for SVT, U-styresak 17/2007, sak 06/2238). Inntektene til senteret 

kommer dels direkte fra enkeltfakulteter, dels fra UiB sentralt, og er dels kanalisert gjennom 

HF og lagt inn i rammen. Administrativt er senteret likevel forankret til ett fakultet – HF – en 

tilhørighet som strengt tatt kan betegnes som tilfeldig, all den tid senterets ansvarsområder 

er av tverrfaglig og tverrfakultær karakter. Samtidig må det understrekes at samarbeidet 

mellom SVT og HF har vært meget konstruktivt. 

 

SVT har høye ambisjoner både innen forskning, undervisning og formidling, og har derfor 

siden 2007 jevnlig tatt opp spørsmål knyttet til finansieringsmodell og ditto forutsigbarhet og 

forsvarlighet for driften av senteret. Et gjennomgående tema har vært problemene knyttet til 

fakultetenes ansvar for å yte lønnsmidler til SVTs ph.d.-undervisning, men vi avventer som 

nevnt et brev om dette temaet fra sentralt hold. Tilsvarende problemstillinger er også gjort 

rede for i vårt brev ang. Risa-utvalgets innstilling (brev datert 04.12.08, sak 07/10871), der vi 

bl.a. skisserer et forslag til hvordan den økonomiske informasjonsmodellen for sentral 

infrastruktur ved UiB kan anvendes på det meste av SVTs virksomhet, på linje med Bergen 

Museum og Universitetsbiblioteket. 

 

I og med at Matthias Kaiser ble ansatt som ny leder fra og med 01.03.11, er spørsmålet om 

finansiering av Roger Strands stilling et tema som det er maktpåliggende å få en avklaring 

på. Så vidt vi forstår pågår det diskusjoner mellom UiB sentralt og MOF om temaet, og det 

ventes en avklaring i det ventede brevet fra sentralt hold. Et annet aktuelt tema er 



finansiering av Torjus Midtgardens stilling, i og med at VNN-FU legges ned med virkning fra 

01.01.12.  

 

Til punktene 2 og 3: Prioriteringer ”innenfor” og ”utenfor” rammen er vanskelige å definere 

presist, så lenge vi ikke har noen fastsatt ”ramme”, jf. mangelen på budsjettmodell. Under pkt 

2 har vi derfor lagt vekt på å presentere de aktivitetene vi ønsker å prioritere i 2011 og -12, 

og under pkt. 3 presenterer vi våre prioriteringer – tenkt ut fra tidligere budsjettmodell. Som 

et tillegg til pkt 2 og 3, presenterer vi vårt forslag til ny modell. 

 

 
2. Prioriteringer innenfor rammen 
SVT har de seinere åra gjennomført en prosess for å innrette forskningsaktiviteter slik at de 

omfattes av lokale, nasjonale og europeiske satsingsområder. Dette har også gitt uttelling i 

form av en betydelig ekstern prosjektfinansiering. Det arbeides kontinuerlig med nye 

søknader til ulike finansieringskilder, både nasjonalt og internasjonalt. Senteret har 

betydelige internasjonale nettverk, og vi søker å holde tett kontakt med sentrale 

nettverksforbindelser. 

 

Senteret har nylig levert SFF-søknad for et ”Centre for Science in Society”. Hvis søknaden 

innvilges, vil vi måtte tenke nytt omkring både SVTs strategiske satsninger og om 

samhandlingen mellom SVT og det nye senteret.  

 

På undervisningssiden er SVTs oppgaver gitt direkte av Universitetsstyrets vedtak, og som 

tidligere omtalt er det en sviktende inntektsmodell som ligger til grunn for inndekningen av 

dem. For de av fakultetene ved UiB som ikke bidrar med stillinger innen vitenskapsteori, har 

SVT internfakturert for den undervisningen vi har bidratt med. Den ideelle situasjonen er å 

unngå slik internfakturering. Alternativt bør vi kunne få støtte fra sentralt hold om at denne 

faktureringen også må dekke inn forskningsdelen av de nødvendige 

undervisningsressursene. 

 

 

3. Prioriteringer utenfor rammen 
Bemanningsplan SVT 

SVT har i lengre tid dokumentert behov for større stillingsressurser ifm de pålagte 

undervisningsoppgavene i UiBs forskerutdanning, se bl.a. sak 07/10871, brev datert 

04.12.08. Bemanningen i vitenskapelige stillinger innrettet mot våre oppgaver i 

forskerutdanningen har stått på stedet hvil eller sunket (ved enkelte fakulteter) siden 

begynnelsen av 1990-tallet. 

 

Som nevnt innledningsvis er det aller viktigste nå å få på plass finansieringen av Roger 

Strands stilling. Vi viser da til vårt brev ang. senterlederstillingen datert 30.12.09, sak 

09/2726, der det gjøres grundig rede for våre ressursbehov, inkludert finansieringen av 

Strands stilling. 

 

Siden Vestnorsk Nettverk – forskerutdanninga nå er vedtatt nedlagt, og det foregår en 

utfasing av aktivitetene i 2011, er finansieringen av Torjus Midtgardens stilling et spørsmål. 

Hans stilling har vært finansiert 50% av UiB, og den andre halvparten har vært finansiert som 

et spleiselag av VNN-institusjonene. I tillegg har UiB finansiert sekretariatsfunksjonen, dvs. 

en 60% administrativ stilling som har vært lagt til SVT. Denne stillingen er i 2011 under 

nedtrapping, og vil opphøre fra og med januar 2012. I tillegg vil UiB også spare inn VNN- 



FUs kurs- og reisebudsjett. Følgelig vil den samlede merkostnaden for Midtgardens stilling 

ikke være stor. Gjennom uformelle samtaler med Universitetsdirektøren har vi fått positive 

signaler ang. inndekking av kostnadene knyttet til Midtgardens stilling, og vi ønsker å 

diskutere dette videre med fakultetet. 

 

Førstekonsulentstilling for studiesaker og personal 

SKOK og SVT har felles administrasjon, og begge sentre har stor aktivitet og har økt i 

størrelse de siste årene. Pr. i dag har sentrene ingen studieadministrativ kompetanse, på 

tross av et økende behov på dette feltet, slik vi har redegjort for tidligere – for begge sentre 

(ph.d-gruppen innlemmes i det studieadministrative systemet, SVT har kurs for samtlige 

ph.d.’er ved UiB, begge sentre arrangerer forskerkurs, SVT er ansvarlig for de såkalte 

Dannelsesemnene, SKOK får undervisningsansvar, osv.). Dessuten er det generelle presset 

på administrasjonen stort, og vi merker mangelen på ressurs innen personal (midlertidige 

stillinger, utlysninger, mottak av gjesteforskere etc.) og generell administrasjon – jf. 

instituttenes administrasjonskonsulentstillinger.  

 

Ved større enheter er funksjonene langt mer spesialiserte enn ved SKOK og SVT. Vi har til 

sammen 3,7 administrative stillinger (0,2 er BOA-finansiert), men av disse er ca. 1,2 stilling 

nesten utelukkende engasjert i økonomi og regnskap, dvs. de funksjonene som ved 

instituttene er lagt til fakultetsadministrasjonen. Dette betyr at vi i realiteten har 2,5 stillinger 

til øvrig administrasjon, og med en vitenskapelig stab på om lag 36 ansatte (begge sentre) 

utgjør den administrative delen av den totale staben ca 6,5%. Dette er langt under standard 

fordeling 80% vitenskapelige / 20% administrative. Vi mener at dette tallet taler for seg selv, 

og at det underbygger vår oppfatning av at våre aktiviteter og vår virksomhet kunne fått en 

høyere kvalitet med en økt administrativ ressurs. 

 

På denne bakgrunnen mener vi å ha sannsynliggjort at vi har et betydelig behov for økt 

administrativ ressurs ved sentrene. Ideelt sett ville vi bedt om en 100% stilling, men gitt den 

økonomiske situasjonen ved fakultetet vil vi likevel ikke fremme et slikt krav. I stedet ber vi 

om at SKOK og SVT tilføres en 50% administrasjonskonsulentstilling (førstekonsulent), med 

særlige arbeidsoppgaver innen studie og personal, hvilket vil gi en andel administrativ andel 

av staben på 7,7%.  

 

Kostnad, f.eks. ltr. 43, inkl. alle kostnader: kr. 247.000 pr år. 

 

Undervisningsoppgaver utenfor rammen 

I etterkant av Dannelsesutvalgets arbeid ble det i 2010 igangsatt et pilotprosjekt bestående 

av fire undervisningsemner (VIT210-213). Det faglig ansvaret for emnene er p.t. lagt til SVT, 

og senteret ble tildelt en øremerket pott for å dekke kostnadene til undervisning og drift. 

Pilotprosjektet ble videreført i 2011, og saken skal vurderes i løpet av høsten i sentrale 

organer ved UIB. SVTs videre finansieringsbehov avhenger av universitetsledelsens 

behandling av saken, dvs. hvorvidt det vedtas å etablere disse emnene som permanente 

tilbud. SVT arbeider p.t. med et bredt anlagt notat som også inkluderer studentenes 

evalueringer av emnene. Sistnevnte har vært overveldende positive. 

  

 

Kommentar/tillegg til pkt. 2 og 3: utkast til ny budsjettmodell: 
 

I samtaler med fakultetet har det vært enighet om at sentrene som er underlagt fakultetet 

ikke kan omfattes av den samme budsjettmodellen som instituttene. Det ble imidlertid ikke 

etablert noen alternativ budsjettmodell i forkant av 2011 for de tverrfakultære sentrene, med 



det resultat at vi p.t. ikke er omfattet av noen budsjettmodell i det hele tatt, all den tid den 

gamle modellen ikke lenger eksisterer. Behovet for en ny, varig og gjennomtenkt modell er 

derfor akutt.  

 

Vi viser igjen til våre tidligere ekspedisjoner der vi argumenterer for at en ny informasjons-, 

finansierings og budsjettmodell for SVT bør være utformet og implementert på 

institusjonsnivå, ikke fakultetsnivå. Dette ville løse de mange problemene som oppstår når 

når fakultetsnivået (-nivåene) blir det budsjettmessige tyngdepunktet i vår ellers 

tverrfakultære virksomhet. Spørsmålene knyttet til finansiering av både Strands og 

Midtgardens stillinger illustrerer dette tydelig.  

 

I det nevnte brevet av 30.12.09 (sak 09/2726), skisserer vi i pkt 2, plan A, fire nødvendige 

steg for en sentralisert informasjons- og budsjettmodell for SVT: 

 

1. Etablere en egen linje for SVT i UiBs sentrale budsjett (dette er på plass). 

2. Samle og synliggjøre skjulte budsjettposter for SVT ved å løfte dem ut av andre 

budsjetter (bl.a. fakultetsbudsjetter). 

3. Gjøre et dimensjoneringsarbeid for SVT langs de linjer vi beskrev i vår ekspedisjon av 

04.12.08 (sak 07/10871). 

4. Implementere en inntektsmodell. 

 

En riktigere dimensjonering av SVT må gjøres parallelt med at budsjettet samles. 

 

Hvis det mot formodning skulle vise seg umulig å gjennomføre en sentralisert budsjettmodell 

der senterets ulike budsjettposter er synliggjort og samlet, må vi som en alternativ plan 

diskutere en løsning som tar utgangspunkt i følgende todelte finansieringsmodell, der UiB-

kolonnen viser til SVTs ”egne linje” i det sentrale budsjettet ved UiB: 

 

UiB HF 

Sentral bevilgning 

(SVT kan betraktes som ”infrastruktur” ved 

UiB – jf. terminologien i Risa-utvalgets 

innstilling 07/10871, hvilket gir begrunnelse 

for sentral bevilgning.)  

A. Stillinger. (Det er viktig for SVT å 

opprettholde hjemlene og sikre 

gjenutlysninger for å kunne ha en langsiktig 

strategi og oppfylle de kravene som stilles i 

vårt reglement vedtatt av Universitetsstyret.)  

B. Husleie 

C. Særskilte/strategiske tildelinger (Se 

kommentarer under.) 

D. Resultatbasert driftsbudsjett (se 

kommentarer under.) 

 

For at en slik modell skal kunne fungere for SVT, er det en forutsetning av fakultetet fraviker 

prinsippet om at grunnivået ikke skal få basisbevilgninger. Dette prinsippet fungerer for 

instituttene med en stor undervisningsportefølje (som skal generere 75% av inntektene), fordi 

denne aktiviteten representerer en stabil faktor ved disse enhetene. Sentrene bør her kunne 

få en basisbevilgning (under punkt C, ”Særskilte/strategiske tildelinger”), som står i forhold til 

stabens størrelse, etter en utarbeidet nøkkel for beregning. De siste årene har SVTs 

ordinære annuumstildeling stått stille, alt mens stabens størrelse har økt betydelig. Det bør 

etableres en mekanisme som gjør at bevilgningen står i forhold til de utgiftene som en gitt 

stab genererer. 

 



Ad D. SVT har – jf. tidligere uttalelser – ingen motvilje mot å bli resultatvurdert. Det bør derfor 

etableres en nøkkel som fastsetter hvordan forskningsresultater skal generere RBO-midler 

for senteret. Senteret har en økende etterspørsel etter undervisning også på bachelor- og 

masternivå, og følgelig må også resultatbaserte inntekter fra slike bidrag vurderes.  

 

 
4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
SVT har p.t. en betydelig portefølje av eksterne prosjekter pr fast vitenskapelig stilling. 

Følgende stillinger er knyttet til prosjektene i 2012: 

 

Prosjektnavn Kilde Stilling  

Reflexive Systems 

Biology 

NFR 1 post.doc. + 1 forsker 1109  1 595 000 

Uncertainty 

Assessment 

NFR 1 forsker 1109, 100%  1 510 000 

SEAT EU 1 post.doc., 53%,  

Forsker 1109, 40% *) 

953 863 

Pegasus EU Forsker 1109: 10% *) 193 347 

SUM, forventet 2012   4 252 210 

 

I tillegg inngår i disse prosjektene fast vitenskapelig personales arbeidstid med ca 0.4 

årsverk pr år. 

 
 
 
5. Mindre ombyggingstiltak 
I Allégaten 34, som huser både SVT og SKOK, har vi siden innflyttingen i 2008 hatt 

gjennomgående problemer med støy. Vi har dokumentert saken gjennom HMS-runder, og 

bl.a. meldt inn ombyggingsbehov via fjorårets budsjettbrev. Vi viser til sak 09/9540, og også 

til vårt brev datert 12.05.10, sak 09/3924, der vi gjorde rede for saken i forbindelse med at vi 

ba om behandling i AMU.  

 

EiA har planer om en større rehabilitering av huset om ca. 10 år, hvilket er støtteverdig, men 

som likevel ikke bidrar til å bedre situasjonen for våre ansatte nå, og ikke for noen av de 

mange årsverkene som skal nedlegges her i de kommende ti årene. Vi har til nå brukt av 

egne annuumsmidler for å utbedre flere av de bygningsmessige svakhetene. Vi mener det er 

prinsipielt galt – og neppe intendert – å bruke sentrenes årlige tildelinger på å oppgradere 

UiBs bygningsmasse, men har likevel sett oss nødt til dette av hensyn til de ansatte, deres 

arbeidsmiljø og -muligheter. Vi ønsker å fortsette arbeidet med å utbedre huset på de 

punktene der plagene er størst, og ber derfor om støtte til følgende tiltak: 

 

Lydisolering av to hele vegger mellom kontorer. Prisanslag, basert på tidligere kostnader: kr. 

40.000,- (beløpet antas å inkludere både tømrer-, elektriker- og malerarbeid). SKOK har søkt 

om samme sum, og hvis begge innvilges, vil vi lydisolere to vegger i hhv. 2. og 3. etasje.  

 



 

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

 

  

  

 

 

Langsiktig bemanningsplan for Det humanistiske fakultet 2012 - 2016 

Utlysning av stillinger 2012  

 

Dokumenter i saken: 

- Budsjettfordelingsmodell for HF, vedtatt av fakultetsstyret 16.11.2010 (sak 85/10) 

- Vedtatt bemanningsplan 2012 – 2015, sak 2010/11302 

- Andel lønn av grunnbudsjett (vedlegg 1) 

- Stillingsressurser – del A i budsjettmodellen (vedlegg 2) 

Bakgrunn 

Fakultetsstyret vedtok i desember 2010 en langsiktig bemanningsplan for perioden 2012 – 

2015.  Planen skal være retningsgivende for instituttene i den forstand at den representerer 

en samlet ramme for opp- eller nedbemanning. Innenfor denne rammen er det opp til 

instituttledelsen å prioritere hvilke stillinger som skal lyses ut eller trekkes inn ved ledighet. 

Bemanningsplanen skal være så forutsigbar som mulig, slik at instituttene kan planlegge 

langsiktig. Planen skal likevel revurderes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen om 

høsten med tanke på eventuell justering i lys av endrede forutsetninger som kan ha oppstått i 

løpet av budsjettåret. 

 

Andelen lønn i HFs budsjett har vært økende og utgjorde i 2010 ca 86 % av totalbudsjett. I 

2011 gikk andelen lønn av totalbudsjett ned til 78 %. Årsaken til dette var at fakultetet i 2011 

hadde en kraftig økning i RBO-inntekter på forskning, og at lønnsutgiftene dermed utgjorde 

prosentvis mindre av grunnbudsjettet. Resultatinntektene for fakultetet vil i 2012 være 

omtrent 6,5 mill lavere og denne svingningen i inntekter viser hvor viktig det er å ikke binde 

opp midlertidige inntekter i faste stillingsforpliktelser. Inkludert de stillingene som er foreslått 

lagt inn i bemanningsplanen med utlysning i 2012, vil andel lønn av 2012 budsjettet ligge på 

ca 84 %.  

 

I 2010/2011 ble 7 stillinger trukket inn permanent. Samtidig ble det opprettet 2 nye stillinger 

(romansk fagdidaktikk og musikkvitenskap) slik at den samlede netto reduksjonen var på 5 

stillinger. I bemanningsplanen for 2012 – 2015 ble det vedtatt at antall faste vitenskapelige 

stillinger skulle reduseres med ytterligere 7 stillinger netto, uavhengig av den økonomiske 

situasjonen. I tillegg ble 3 stillinger på ”venteliste” som kan trekkes inn dersom den 

økonomiske situasjonen tilsier dette (fransk 2014, tysk 2015 og allmenn litteratur 2015). 

Tilsvarende ble det gjort vedtak om hvilke fag som bør prioriteres med gjenoppretting av 

stillinger eller nye stillinger dersom økonomien gir rom for dette. Til sammen 4 stillinger ble 
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satt på denne ventelisten; ny stilling i engelsk lingvistikk, ny stilling i arkeologi 

(metodeutvikling), ny stilling i religionsdidaktikk og erstatning for avgang i nordisk.  

 

2012 er det til sammen avgang i 6,7 faste stillinger. I bemanningsplanen for 2012 – 2015 ble 

det anbefalt at 4,5 av disse stillingene skulle trekkes inn (fransk 1,0, tysk 1,5 nordisk 1,0 og 

filosofi 1,0) og 2,2 stillinger skulle erstattes (middelalderhistorie 1,0, religionsvitenskap 1,0, 

musikk 0,2). Stilling i middelalderhistorie er allerede erstattet, men er ut 2012 knyttet til CMS. 

I tillegg har fakultetet en mulig forpliktelse til å tilsette i nytt professorat i forbindelse med et 

prosjekt finansiert av Bergens forskningsstiftelse som avsluttes i 2012. Den samlede 

innsparingen blir da 3,5 stillinger netto. Med mindre det er store endringer eller nye 

momenter som må tillegges vekt bør de vedtatte anbefalingene følges.  

Reduksjonen er kun knyttet til naturlig avgang, og det er i planen tatt utgangspunkt i avgang 

ved fylte 70 år, med mindre instituttene har gitt signaler om tidligere avgang. Tallene som 

gjelder vitenskapelige stillinger er hentet fra lønnsbudsjett 2012 og inkluderer stillinger som 

ble vedtatt utlyst i budsjettet for 2011, men som foreløpig står ubesatt.  

Fakultetet har flere kjente forpliktelser til å lyse ut eller tilsette i stillinger. Dette gjelder blant 

annet faglige og administrative stillinger ved CMS, og ansatte som rekrutteres gjennom 

Bergens forskningsstiftelse. Disse stillingene er lagt inn i bemanningsplanen. I tillegg 

kommer mulige tilsettinger på bakgrunn av at midlertidig ansatte har opparbeidet seg 

rettigheter til fast stilling. Disse forholdene vil få konsekvenser for hvor mange stillinger det vil 

være mulig å lyse ut i perioden 2012 - 2016.  

Avgrensning og premisser 

I fakultetstyrets vedtak i sak 63/10 står det: ”Fakultetsstyret ser på langsiktige vedtak om 

utfasing av fag som urealistisk innenfor det handlingsrom fakultetet har i dag [..]”. I den 

langsiktige bemanningsplanen må det likevel vurderes om den faglige bredden best ivaretas 

ved at nye fag etableres og legges inn i fagporteføljen og at andre fases ut eller integreres i 

andre fag ved fakultetet for å gi rom for dette. 

 

Vurderingsgrunnlaget for bemanningsplanen er det enkelte fag slik det er definert i 

budsjettmodellen. Det er likevel viktig å se bemanningsplanen som en rådgivende, fleksibel 

ramme instituttledelsene selv kan prioritere innenfor. Vurderinger og prioriteringer på 

instituttnivå må sees i lys av muligheten for samordning av undervisningstilbud og tverrfaglig 

samarbeid og hvorvidt undervisningsressurser kan overføres mellom fag innenfor instituttet. 

Dette innebærer at det er opp til instituttledelsen å prioritere hvilke stillinger som skal lyses ut 

eller trekkes inn innfor den oppgitte rammen.  

 

Planen gjelder fordeling av faste, vitenskapelige stillinger. Administrative stilinger er 

dimensjonert relativt lavt ved fakultetet, og forholdstallet mellom vitenskapelig og 

administrativt ansatte har ligget stabilt på ca 20 % av fakultetets totale stillingstall. Ved en 

nedgang i totalt antall vitenskapelige stillinger må administrasjonen dimensjoneres deretter. 

Arkivstillinger, stillinger knyttet til KARK og etter- og videreutdanning er unntatt 

bemanningsplanen. Studiepoengproduksjon på EVU-tilbud er tatt ut av oversikten, men dette 

vil vurderes på nytt ved neste justering av bemanningsplanen når universitetsstyret har 

behandlet sak om organisering av etter- og videreutdanningsvirksomheten ved UiB. 

 

Instituttledere som er tilsatt internt, er regnet inn i den faste stillingsressursen knyttet til sitt 

fag. I praksis vil det bli gitt kompensasjon til instituttet tilsvarende undervisningsdelen i 

stillingen. Det samme gjelder for dekan, prodekan og visedekan. Faste stillinger som i dag er 
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knyttet til Senter for middelalderstudier (CMS) er lagt inn i instituttenes faste stillingstall. Det 

samme gjelder lederstillingen ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK). 

 

Endringer i 2011 

I 2011 har departementet opprettet nye studieplasser i master i utdanning innenfor engelsk 

og nordisk og fakultetet har fått en permanent styrking av budsjettet til dette. Det er behov for 

stillingsressurser til de nye studieplassene. Dette kommenteres under hvert av fagene 

nedenfor. I budsjett 2011 vedtok universitetsstyret å omgjøre 2 postdoktorstillinger ved 

SKOK til førsteamanuensisstillinger. SKOK er derfor lagt inn i bemanningsplanen med 2 

stillinger. Disse stillingene representerer kun en liten økning i det totale lønnsbudsjettet, da 

lønnsbudsjettet for postdoktorstillinger går tilsvarende ned. Det er gitt 5 nye studieplasser til 

kjønnsstudier og 8 plasser til japansk høsten 2011 hvorav 5 foreløpig er lagt inn i HFs 

budsjett som fullfinansierte studieplasser.  

Rammer for arbeidet med en langsiktig bemanningsplan 

- Det skal være en god balanse mellom lønn og drift i budsjettet, noe som betyr at 

andel lønn bør ligge mellom 75 og 80 % av totalbudsjett 

- Den faglige bredden skal opprettholdes 

- Studietilbudene skal være i samsvar med NOKUTs forskrifter, jf. avsnittet under 

- Alle fag som tilbys ved fakultetet skal ha en forsvarlig minimumsbemanning 

- Store fag skal sikres en tilstrekkelig bemanning 

- Det skal tilsettes i faste, vitenskapelige stillinger etter konkurranse  

- Det må tas hensyn til hvilke forpliktelser fakultetet har i forhold til fremtidige tilsettinger  

- Ved tildeling av stillinger til institutter og fag skal det benyttes tydelige kvalitative og 
kvantitative vurderingskriterier. Det viktigste kvantitative kriteriet vil være knyttet til 
budsjettmodellen, men denne må alltid suppleres av kvalitative kriterier og vurderinger. 

NOKUT-forskrifter 

Ny tilsynsforskrift for høyere utdanning ble vedtatt i januar 2011. Kapittel 4 omtaler 

akkreditering av studier og grunnlag for tilsyn med etablerte studier. Forskriftens § 4-3 (??) er 

en videreføring av nåværende bestemmelse.  Det går her frem at minst 50 % av årsverkene 

knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved institusjonen, og at det av disse 

skal være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet. For 

de ulike sykluser gjelder i tillegg at det i første syklus skal være minst 20 % ansatte med 

førstekompetanse, for andre syklus skal minst 10 % av det samlede fagmiljøet være 

professorer og minst 40 % ha førstekompetanse, for tredje syklus skal minst 50 % være 

professorer og de øvrige skal ha førstekompetanse. Enkelte av disiplinene ved HF fyller ikke 

disse kriteriene. På bachelornivå gjelder dette japansk og på masternivå klassisk og 

musikkvitenskap. På musikkvitenskap er det lyst ut 2 stillinger (vedtatt i budsjett 2011) og for 

én av disse stillingene bør den som tilsettes ha professorkompetanse. Når det gjelder 

doktorgradsutdanningen er det flere fag/disipliner som i dag ikke tilfredsstiller NOKUT-

kravene, og det vil være enda flere fag i denne kategorien som etter naturlig avgang ikke vil 

ha nok professorer til å fylle kravene. For disse fagene må det vurderes om 

doktorgradskandidatene kan knyttes til et større fagmiljø, for eksempel tverrfaglige 

forskergrupper, for at NOKUT-kravene skal kunne innfris. Det må legges fram en sak for 

fakultetsstyret om hvordan de nye kravene skal tolkes og implementeres, hva slags 

strategier fakultetet vil legge vekt på for å skaffe professorkompetanse for eksempel gjennom 

kvalifisering av fast tilsatte eller tilsetting av professor II eller om enkelte fag må legges på is. 

. 
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Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) 

I Statsbudsjettet for 2010 la regjeringen en satsning kalt ”Samarbeid, arbeidsdeling og 

konsentrasjon”.  Formålet for satsningen var å få sterkere fagmiljøer og mer profilerte 

institusjoner gjennom klarere arbeidsdeling og mer forpliktende faglig samarbeid i 
universitets- og høyskolesektoren. I dag er følgende prosjekter i gang ved de humanistiske 
fakultetene: Tysk og fransk, Italiensk, Spansk, Klassiske fag, Teatervitenskap, Ex.phil., Sør-
Asia/persisk og Studieadministrasjon ved medievitenskap. Det vises for øvrig til 
orienteringssak om SAK i dette møtet. 

Kriterier i bemanningsplanen 

I dette saksforelegget er følgende kriterier lagt til grunn ved vurdering av om et fag skal få 

økte eller reduserte faste stillingsressurser: 

- Studiepoengproduksjon på bachelor- og masternivå og avlagte doktorgrader ved 

fagene slik det fremgår av budsjettfordelingsmodellens pkt. A  

- Eksternt finansiert virksomhet 

- Publisering 

- Kompleksitet i studieprogramtilbudet 

- Nasjonal arbeidsdeling og nasjonalt ansvar 

 

I tillegg til overnevnte kriterier kan nasjonale evalueringer og behov for bedre kjønnsbalanse i 
vitenskapelige stillinger få betydning. Fra og med 2012 kan det også være aktuelt å se på 
utviklingen i opptakstallene for fagene etter innføring av de disiplinbaserte 
bachelorprogrammene. 
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Omtale og vurdering av det enkelte fag 

Institutt for fremmedspråk 
Arabisk 
Arabisk har en relativt lav gjennomsnittsalder og det er ingen naturlige avganger i perioden 
2012 – 2016.  Den samlede staben i 2011 utgjør 3 stillinger (2 kvinner og 1 mann). Dette 
tilsvarer den minimumsbemanningen som er fastsatt i budsjettfordelingsmodellen.  
 
Studiepoengproduksjonen pr årsverk ligger under gjennomsnittet og arabisk ligger også 
under gjennomsnittet med hensyn til publikasjonspoeng. Det er ingen eksternt finansierte 
forskningsprosjekter knyttet til arabisk. Faget har ingen aktive ph.d.-kandidater, og fagmiljøet 
tilfredsstiller heller ikke NOKUT-kriterier for å tilby doktorgradsstudium.  
 
Arabisk er et viktig fag i forbindelse med UiBs satsing på Midtøsten, men ut fra kriteriene i 
budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som riktig dimensjonert, og det er heller ikke 
spesielle faglige hensyn som tilsier en økning i bemanningen. 
 
Arabisk  2012 – 2016 
Antall stillinger 2012  Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto  +/- 

3 0 0 0 
 
 
Engelsk 
Engelsk har 1 stilling under utlysning (lingvistikk, vedtatt i budsjett 2011). Det er ytterligere 1 
ansatt i engelsk lingvistikk som går av for aldergrensen medio 2014. Den samlede staben 
utgjør 14 stillinger inkludert den som nå er utlyst.1 Det er omtrent en lik fordeling av 
professor- og førsteamanuensisstillinger og en overvekt av kvinner.  
 
Engelsk tilbyr undervisning på alle nivå.  I 2010 ble det gitt ekstra penger over fakultetets 
grunnbudsjett til nye studieplasser i Master i Utdanning (ENGMAU). Stilling er utlyst på 
dekanens sommerfullmakt.  Det har vært en stor nedgang i den samlede 
studiepoengproduksjonen i 2010, men produksjonen pr årsverk ligger fremdeles på 
gjennomsnittet for fakultetet. Engelsk ligger også i 2010 noe over gjennomsnittet med 
hensyn til publikasjonspoeng. Faget har 5 aktive ph.d.-kandidater. Det er relativt lite eksternt 
finansiert forskning på engelsk i forhold fagmiljøets størrelse.  
 
Engelsk har fått en forskningslederstilling gjennom Bergens forskningsstiftelse og denne skal 
gjøres fast etter endt prosjektperiode, dvs fra 2015. Stillingen vil være knyttet til 
litteratur/kultur. Faget har i tillegg behov for å videreføre stillingen i engelsk lingvistikk som 
blir ledig i 2014. Samlet utgjør dette en økning i forhold til dagens ramme med 2 stillinger 
hvorav den ene er finansiert med friske midler (ENGMAU). Engelsk er et av de store fagene 
ved fakultetet, og bidrar sterkt til resultatinntekter som også kommer de mindre fagene til 
gode. Behov for 1 ny stilling i engelsk lingvistikk i tillegg til den som etter planen skal 
erstattes i 2014 blir understreket av instituttet. 
 
Engelsk 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto  +/- 
14 1 (2014) 1 (Erst. v avgang lingv 2014)  

1 (BFS-forpliktelse fra 2015) 
1 stilling ENGMAU (2012) 

 +2 stillinger 

 
 
 

                                                
1
 Inkludert instituttlederstillingen 
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Fransk 
Den samlede staben utgjør p.t. 7,7 stillinger2. Faget har en høy gjennomsnittsalder og det er 
avganger ved fylte 70 år tilsvarende 3,4 stillinger i perioden 2012 – 2016. Instituttet har 
allerede fått erstatning for stilling i fransk fagdidaktikk gjennom ny stilling i romansk.  
 
Fransk tilbyr undervisning på alle nivå. Studiepoengproduksjonen pr årsverk i 2010 er 
sammen med tysk det laveste ved fakultetet fransk. Det har vært en økning i 
publikasjonspoeng fra 2009 – 2010 og fransk ligger i 2010 på omtrent på gjennomsnittet med 
hensyn til publikasjonspoeng. Faget har med 8 aktive ph.d.-kandidater en relativt stor andel 
av doktorgradskandidatene ved fakultetet, og har også vist seg i stand til å hente inn eksternt 
finansierte prosjekter.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som overdimensjonert i 
forhold til resultater på studiesiden. Fransk har likevel en betydning i lærerutdanningen og 
hører med i fagporteføljen til et breddeuniversitet. En stab på ca 5 stillinger anses derfor som 
rimelig ut fra dagens aktivitetsnivå på studie- og forskningsiden. 2,4 stillinger trekkes inn 
permanent og 1 stilling foreslås erstattet ved avgang i 2014. 
 
Fransk 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto  +/- 
7,7 3,4 (1 i 2012, 1 i 

2013, 1,4 i 2014) 
1 erstatn. v avgang 

(2014)  
-2,4 

 
 
Italiensk 
Italiensk har ingen avganger ved fylte 70 år i perioden 2012 – 2016.  Den samlede staben 
utgjør 3 stillinger hvorav en professorstilling. Staben består av 1 kvinne og 2 menn.  
 
Italiensk tilbyr undervisning på alle nivå. Studiepoengproduksjonen pr årsverk ligger under 
gjennomsnittet i 2010, det samme gjelder publikasjonspoeng pr ansatt. Faget har 2 aktive 
ph.d.-kandidater, og har for få professorstillinger for å tilfredsstille NOKUT-kravet om minst 
50 % professorstillinger knyttet til doktorgradsutdanning. Kvalifiseringstiltak kan være ett 
virkemiddel for å oppnå dette, men når det gjelder små språkfag, kan NOKUT-kravet 
sannsynligvis ses som oppfylt gjennom de totale språk- og litteraturvitenskapelige miljøene 
ved fakultetet.   
 
UiB er den eneste utdanningsinstitusjon som tilbyr mastergrad i italiensk litteratur, og 
fagmiljøet har derfor et nasjonalt ansvar for å videreføre dette utdanningstilbudet. Ut fra 
kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som riktig dimensjonert, og det er 
ikke spesielle faglige hensyn som tilsier en økning i bemanningen. 
 
Italiensk 2012 - 2015 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 
3 0 0  0 

 
 
Japansk 
Japansk har kun 1 fast stilling som universitetslektor. Faget tilfredsstiller ikke NOKUT-
kravene for stillinger tilknyttet lavere grads studier.  
 
Studiepoengproduksjonen pr fast ansatt årsverk har gjennom mange år vært det høyeste 
ved fakultetet, men japansk har ingen ph.d.-kandidater, registrerte publikasjonspoeng eller 
eksternt finansiert forskningsaktivitet.  

                                                
2
 Inkludert 50 % av stilling i romansk fagdidaktikk er delt mellom fransk og spansk 
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Kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A og normen på 3 stillinger som en 
minimumsbemanning for fagene tilsier at japansk bør få tilført 2 stillinger. Det er etablert et 
samarbeid med NHH om å tilby et felles bachelorstudium i japansk, noe som innebærer at 
det går an å se stillingene ved de to institusjonene i sammenheng. Ved NHH er det i dag en 
fast 50 % stilling knyttet til japansk. Vedkommende er i permisjon for å fullføre sin 
doktorgrad, og vil være tilbake i 2012, forhåpentligvis i en full stilling. I tillegg benyttes 
hjelpelærere i tillegg til den faste stillingsressursen. NOKUT-kravene vil på denne måten 
være oppfylt, men den samlede bemanningen vil likevel ligge under en minimumsbemanning 
på 3 stillinger. Det har høsten 2011 vært en kraftig økning i søker- og opptakstallene på 
japansk noe som tilsier at en ny førstestilling bør prioriteres høyt. Ny stilling i japansk er også 
instituttets førsteprioritet. Nasjonalt er det bare UiO som har et tilbud i japansk på 
masternivå. Det er høsten 2012 opprettet 8 nye studieplasser på japansk hvorav 5 er 
finansiert med friske midler. 
 
Japansk 2012 - 2015 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto  +/- 
1 0 1 (2012)  1 

 
 
Russisk 
Russisk har 1 avgang (språkvitenskap) ved fylte 70 år i perioden 2012 – 2016. Den samlede 
staben utgjør i dag 4 stillinger hvorav 1 professor, 3 kvinner og 1 mann.  
 
Russisk tilbyr undervisning på alle nivå. Studiepoengproduksjonen pr årsverk ligger noe 
under gjennomsnittet og har vært stabilt de siste to årene. Forskningsmessig er det bygd opp 
stor forskningsaktivitet rundt eksternt finansierte prosjekt og russisk ligger over 
gjennomsnittet når det gjelder publikasjonspoeng selv om det har vært en nedgang fra 2009 
til 2010. Publikasjonspoengene er i stor grad knyttet til den eksternt finansierte virksomheten. 
Faget har 4 aktive ph.d.-kandidater hvorav 1 under bedømming.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som riktig dimensjonert, men 
faget tilfredsstiller ikke NOKUT-kravene om minst 50 % professorstillinger for å kunne tilby 
doktorgradsutdanning.  
 
Russisk 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto  +/- 
4 1 (2016) 1 erstatn v avgang (2016) 0 

 
 
Spansk 
Spansk har ingen avganger ved fylte 70 år i perioden 2012 – 2016. Den samlede staben 
utgjør 9,5 stillinger inkludert 50 % av ny stilling i romansk fagdidaktikk.   
 
Spansk tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr årsverk ligger noe over 
gjennomsnitt. I tillegg har spansk et stort omfang av eksternt finansierte etter- og 
videreutdanningstilbud. Spansk ligger klart under gjennomsnitt med hensyn til 
publikasjonspoeng og har hatt en ytterligere nedgang fra 209 til 2010. Spansk har noe 
eksternt finansiert forskning. Faget har 16 aktive ph.d.-kandidater hvorav 1 under 
bedømming, noe som utgjør en betydelig del av fakultetets totaltall. 
 
Spansk har de siste årene vært et populært språkfag i skolen og spansk har fått en viktig 
rolle i utdanningen av fremmedspråklærere. Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens 
pkt A, som omfatter produksjon på både bachelor, master og ph.d.-nivå, anses faget likevel 
som noe høyt dimensjonert. Faget tilfredsstiller ikke NOKUT-kravet om minst 50 % 
professorer for å kunne tilby doktorgradsutdanning.  
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  Spansk 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

9,53 0 0 0 
 
 
Tysk 
Tysk har en relativt høy gjennomsnittsalder og det er 3,5 avganger ved fylte 70 år i perioden 
2012 – 2016.  Den samlede staben utgjør 6,5 stillinger i 2011 (3 kvinner og 4 menn), 2,5 
stillinger er professorstillinger. I tillegg kommer midlertidig sendelektorstiling som ikke er tatt 
med i bemanningsplanen. 1,5 professorstilling er i avgang i 2011/12.  
 
Tysk tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr årsverk er blant de 
dårligste ved fakultetet og har gått ytterligere ned siste året. Tysk ligger også langt under 
gjennomsnittet med hensyn til publikasjonspoeng og eksternt finansiert virksomhet. Faget 
har 2 aktive ph.d.-kandidater.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som overdimensjonert, og 
det foreslås at 2,5 av de 3,5 stillingene som blir ledige ved avgang trekkes inn. Avhengig av 
fakultetets økonomi og resultater på faget må det i tillegg vurderes å trekke inn ytterligere 1 
stilling i 2015. Det er likevel viktig å ivareta tysk som et sentralt fag i det norske skoleverket, 
og en bemanning på 4-5 stillinger anses som et minimum dersom faget skal opprettholdes. 
Faget vil ikke tilfredsstille NOKUT-kravene om minst 50 % professorer for å kunne tilby 
doktorgradsutdanning når 1,5 professorer går av.  
 
  Tysk 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

6,5 3,5 (1,5 i 2012, 1 i 
2014, 1 i 2015) 

1 erstatn v avgang (2014) - 2,5  

 

                                                
3
 Stilling i romansk fagdidaktikk er delt mellom spansk og fransk og vil erstatte avgang i fransk fagdidaktikk i 2012 
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Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
Allmenn litteraturvitenskap 
Faget har 1 avgang ved fylte 70 år i 2015. Den samlede faste staben utgjør 9 stillinger4 (kun 
2 kvinner). Av disse er 7 professorstillinger. Av de 9 stillingene er p.t. 1 i permisjon ut 2013 
for å være leder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og 50 % er knyttet til 
Ex.fac.  
 
Allmenn litteraturvitenskap tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr 
årsverk ligger på gjennomsnittet. Det har vært en kraftig økning fra 2009 til 2010 når det 
gjelder publikasjonspoeng og faget ligger i 2010 over gjennomsnittet. Faget har 7 aktive 
ph.d.-kandidater. Allmenn litteraturvitenskap har noe eksternt finansiert forskning. 
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som riktig dimensjonert, og i 
følge fagdimensjoneringsrapporten er det ikke grunn til vesentlige kutt i stillingsressursen. 
Stillingen som i dag er knyttet til SKOK vil fra 2013 være en del av den faste 
stillingsressursen. 
 
Allmenn litteraturvitenskap 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

9 1 (2015) 1 erstatn v avgang (2015) 
 

0  

 
 
Digital kultur 
Digital kultur har en relativt lav gjennomsnittsalder og det er ingen avganger i perioden 2012-
2016.  Den samlede staben utgjør 6 stillinger hvorav 1 professor (2 kvinner og 4 menn).  
 
Digital kultur tilbyr undervisning på alle nivå. Faget har 4 aktive ph.d.-kandidater. 
Studiepoengproduksjonen pr årsverk ligger under gjennomsnittet, men faget er inne i en 
positiv utvikling og har hatt en økning de siste to årene. Publikasjonspoeng ligger under 
gjennomsnittet. Faget har lykkes godt med å hente inn eksterne prosjekter (EU). 
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som overdimensjonert, og 
dersom det skulle bli uforutsette vakanser i nærmeste årene bør det trekkes inn 1 stilling. 
Dette kan imidlertid ikke legges inn i planen. Digital kultur må på den annen side regnes som 
et fag med betydning for humaniora i fremtiden, og bør være en strategisk viktig del av 
fagporteføljen ved fakultetet. 
 
  Digital kultur 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

6 0 0 0 
 
 
Klassisk 
Klassisk har en relativt lav gjennomsnittsalder og det er ingen avganger i perioden 2012- 
2016.  Den samlede staben utgjør 4 stillinger, 2 på latin og 2 på gresk (1 kvinne og 3 menn). 
En av de fast ansatte er i permisjon ut 2012.  
 
Klassisk gir undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr årsverk ligger under 
gjennomsnittet, det samme gjelder publikasjonspoeng. Det er ingen eksternt finansierte 
forskningsprosjekter knyttet til klassisk. Faget har 3 aktive ph.d.-kandidater (gresk), men 
tilfredsstiller ikke NOKUT-kravene for å tilby master- eller doktorgradsutdanning. Det bør 
derfor vurderes om opptak til master- og forskerutdanning inntil videre må legges på is.  

                                                
4
 Inkludert stilling som pt er knyttet til SKOK, samt 50 % stilling knyttet til ex.fac 
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Vurdert som ett fag vil klassisk måtte anses som dimensjonert noe høyt ut fra kriteriene i 
budsjettfordelingsmodellens pkt A, men det må tas i betraktning at faget har ansvaret for to 
studieprogram, gresk og latin. Det er likevel ikke spesielle hensyn som tilsier en økning i 
bemanningen. 
 
Klassisk 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

4 0 0 0 
 

 
Kunsthistorie 
Kunsthistorie har ingen avganger i perioden 2012 - 2016.  Den samlede staben utgjør i 2011 
7 stillinger (4 kvinner og 3 menn). Fakultetsstyret vedtok å gjenopprette 1 stilling i 2011, men 
denne er foreløpig satt på vent og kommer i tillegg til de 7 faste stillingene. Stillingen er 
derfor ikke prioritert som ny stilling 
 
Kunsthistorie tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr årsverk ligger 
sammen med historie høyest ved fakultetet (med unntak av japansk), selv om det har vært 
nedgang de siste årene. Faget ligger under gjennomsnittet med hensyn til eksternt finansiert 
virksomhet, mens det har vært en kraftig økning i publikasjonspoeng noe som gjør at faget 
ligger over gjennomsnittet. Kunsthistorie har 9 aktive ph.d.-kandidater hvorav 1 er under 
bedømming.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som for lavt dimensjonert når 
det gjelder undervisningsressurser og stillingen som er stanset bør tilsettes i så snart 
forholdene ligger til rette for dette. I fagdimensjoneringsrapporten blir det sagt at det ikke er 
grunn til vesentlige kutt i stillingsressursene ved faget, men basert på at faget har en relativt 
lav aktivitet på forskningssiden prioriteres det heller ikke å øke stillingsressursene de 
nærmeste årene utover den stillingen som er satt på vent. 

 
  Kunsthistorie 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

7 (8) 0 0 (1 stilling tidligere vedtatt) 0 
 
 

Lingvistiske fag 
Lingvistikk har ingen avganger ved fylte 70 år i perioden 2012 – 2016.  Den samlede staben 
utgjør i 2011 5 stillinger, 4 mannlige professorer og 1 kvinnelig førsteamanuensis som er 
delvis knyttet til førstesemesterstudier.  
 
Lingvistikk tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr årsverk er blant det 
laveste på fakultetet og lingvistikk ligger også under gjennomsnittet med hensyn til 
publikasjonspoeng. Faget har imidlertid en høy aktivitet når det gjelder eksternt finansiert 
virksomhet, både fra EU og NFR, noe som bør gi grunnlag for økt publiseringsvirksomhet. 
Det er 8 aktive ph.d.-kandidater knyttet til lingvistiske fag hvorav 2 er under bedømming.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som for høyt dimensjonert. 
Lingvistikk har en forskningslederstilling gjennom BFS og denne blir sannsynligvis fast etter 
prosjektperioden, dvs medio 2012, noe som innebærer en økning i stillinger. 

 
  Lingvistiske fag 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang ved fylte 70 år i 

perioden  
Forslag til nye stillinger Netto +/- 

5 0 1 (BFS fra 2012) +1 
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Nordisk 
Nordisk er et sammensatt fag bestående av de tre studieprogrammene nordisk språk og 
litteratur, norrøn filologi (master) og norsk som andrespråk (årsenhet). Nordisk har til 
sammen 18 stillinger i 2011, av disse er 4 kvinner.5 Fakultetet har fått en tilleggsbevilgning til  
etablering av master i undervisning (NORMAU) der omfanget ennå ikke er avklart.  
Nordisk tilbyr undervisning på alle nivå.  Det er 2 avganger ved fylte 70 år innenfor nordisk 
språk og litteratur i 2012 og 2013 og 1 varslet avgang ved fylte 68 i 2012/13 (norrønt) knyttet 
til CMS, der fakultetet har en forpliktelse til å lyse ut etter avgang. 
 
Studiepoengproduksjonen pr årsverk ligger omtrent på gjennomsnittet og nordisk har hatt en 
økning i publikasjonspoeng fra 2009 til 2010 og ligger nå noe over gjennomsnittet. Nordisk 
har noe eksternt finansiert forskning og 17 aktive ph.d.-kandidater, av disse er 1 på norrønt 
og 4 på norsk som andrespråk.  
 
I fagdimensjoneringsrapporten vises det til at nordisk ikke har klart å tiltrekke seg studenter i 
tilstrekkelig grad ut fra de stillingsressurser faget har. Ut fra den samlede 
studiepoengproduksjonen og kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som 
dimensjonert med for mange stillinger på undervisningssiden. Det er i modellen imidlertid 
ikke tatt hensyn til kompleksiteten i fagtilbudet eller de fagpolitiske hensyn som tilsier at et 
norsk universitet bør ha et sterkt nordisk fagmiljø. Instituttet understreker behovet for 
gjenoppretting av stilling i nordisk litteratur. Norrønt er et tradisjonelt viktig fag som også 
utgjør en viktig disiplin også innenfor historiefaget og innenfor middelalderkompetansen 
generelt ved fakultetet. 1 stilling i norrønt erstattes. Pga opprettelse av nye studieplasser på 
NORMAU og ekstra bevilgning over grunnbudsjettet til dette, bør avgangen i 2012 erstattes.  
  
  Nordisk 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

18 3 (1 i 2012 og 2 i 2013 
inkl norrønt CMS i 
2012/13) 

1 (erstatning på norrønt 
2012/13)  

1 erstatn v avgang 
(2012) evt NORMAU 

-1 

 
 
Teatervitenskap 
Teatervitenskap har ingen avganger i perioden 2012 – 2016.  Den samlede staben utgjør 3 
stillinger, alle menn.  
 
Teatervitenskap tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr årsverk ligger 
under gjennomsnittet, men det har vært en viss økning de siste årene. Teatervitenskap har 1 
aktiv ph.d-kandidat og ligger noe under gjennomsnittet med hensyn til publikasjonspoeng. 
Det er lite eksternt finansiert forskning.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som omtrent riktig 
dimensjonert. Det er påbegynt et nasjonalt samarbeid for å se på mulighetene for en 
nasjonal arbeidsdeling.  
 
  Teatervitenskap 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

3 0 0 0 

 

                                                
5
 Inkludert dekan, instituttleder og 1 stilling i norrønt som i dag er knyttet til CMS 
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Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap 
 
Arkeologi 
Arkeologi har 1 stilling i avgang ved fylte 70 år i perioden 2012 – 2016.  Den samlede staben 
utgjør i 2011 7 stillinger inkludert stilling under utlysning. Den faste stillingen som pt er knyttet 
til region- og regionalisering skal fra medio 2013 finansieres over fakultetets budsjett. Av 
staben er p.t. 2 kvinner og 4 menn.  
 
Arkeologi tilbyr undervisning på alle nivå.  Den totale studiepoengproduksjonen har gått ned 
de siste to årene, men ligger fremdeles noe over gjennomsnittet pr årsverk. Arkeologi ligger 
langt over gjennomsnittet med hensyn til publikasjonspoeng og har også eksternt finansierte 
forskningsprosjekter, deriblant et ERC-prosjekt. Faget har 12 aktive ph.d.-kandidater hvorav 
1 er under bedømming.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som for lavt dimensjonert. 
Stillingen som blir vakant pga avgang i perioden bør gjenopprettes og faget bør tilgodeses 
med stillingsressurser dersom det er økonomisk mulig. Instituttet understreker behovet for ny 
stilling knyttet til arkeologisk metodeutvikling.  
 
  Arkeologi 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

7 1 (2015) 1 erstn v avgang (2015) 0  
 
 
Historie 
Historie har 6 avganger ved fylte 70 år i perioden 2012 – 2016 i tillegg til 1 fast stilling i 
middelalderhistorie knyttet til CMS som allerede er erstattet. Den samlede staben utgjør i 
2011 23,5 stillinger6, hvorav omtrent dobbelt så mange menn som kvinner.  
 
Historie tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr årsverk er jevn og høy, 
og historie ligger også godt an med hensyn til eksternt finansiert virksomhet. Når det gjelder 
publikasjonspoeng har det vært en nedgang og historie ligger under gjennomsnittet i 2010. 
Faget har 23 aktive ph.d.-kandidater.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som noe lavt dimensjonert. 
Fakultetet har forpliktet seg til å tilsette i en 0,5 stilling fra 2013 som i dag er finansiert over 
eksternt prosjekt (fiskerihistorie). Stillinger etter avgang bør lyses ut innenfor de områder 
fagmiljøet og instituttet prioriterer, slik at det samlet sett blir en økning på 0,5 stillinger. I 
tillegg bør historie tilgodeses med ytterligere 1 stilling i perioden dersom det er økonomisk 
mulig.  

 
  Historie 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

23,5 6 avganger som 
erstattes (3 i 2013, 1 i 
2014, 1 i 2015 og 1 i 
2016)  

0,5 forpliktelse (2013) 
6 stillinger til utlysning 
etter avgang  

+ 0,5  

 
Kulturvitenskap 
Kulturvitenskap har en relativt høy gjennomsnittsalder og det er 2 avganger ved fylte 70 i 
perioden 2012-2016 samt 1 avgang ved fylte 68. Det ble trukket inn 1 stilling i 2011 og den 
samlede staben utgjør nå 7 stillinger hvorav 4 kvinner. 3 av disse er professorer.  

                                                
6
 Inkludert instituttleder og 1 stilling som i dag er knyttet til CMS 
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Kulturvitenskap tilbyr undervisning på alle nivå. Studiepoengproduksjonen pr årsverk ligger 
under gjennomsnittet, men det har vært en økning i søkertallene og en svak økning i den 
samlede studiepoengproduksjonen. Kulturvitenskap ligger omtrent på gjennomsnittet med 
hensyn til publikasjonspoeng, men har lite eksternt finansiert forskningsvirksomhet. Faget 
har 12 aktive ph.d.-kandidater hvorav 2 under bedømming.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som noe høyt dimensjonert 
med hensyn til stillinger. Stillingene som blir ledig i 2014 bør imidlertid erstattes, mens 
stillingen som blir ledig i 2016 må vurderes på et senere tidspunkt avhengig av resultater 
fremover. Foreløpig foreslås denne inndratt. 

 
  Kulturvitenskap 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

7 3 (2 i 2014 og 1 i 2016) 2 erstatn v avgang 2014 -1 
 
 
Religionsvitenskap 
Religionsvitenskap har 1 avgang ved fylte 70 år i perioden 2012 – 2016.  Den samlede 
staben i 2011 utgjør 9 stillinger (3 kvinner og 6 menn), av disse er 7 professorer.  
 
Religionsvitenskap tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr årsverk 
ligger godt over gjennomsnittet og religionsvitenskap er i 2010 fakultetets sterkeste fag med 
hensyn til publikasjonspoeng pr. ansatt. Faget har pt få eksternt finansierte 
forskningsprosjekter. Faget har 7 aktive ph.d.-kandidater.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som omtrent riktig 
dimensjonert, og stillingen som blir ledig i 2012 bør erstattes. Instituttet har understreket 
behovet for ny stilling i religionsdidaktikk, men det er ikke økonomisk rom for å opprette en 
ny stilling i 2012. Dette må vurderes på et senere tidspunkt.   
 
  Religionsvitenskap 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

9 1 (2012) 1 (erstatn v avgang) 0 
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Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

 

Institutt for filosofi og førstesemester har en relativt høy gjennomsnittsalder og det er til 
sammen 5 avganger (hvorav to 60 % stillinger) ved fylte 70 år i perioden 2012- 2016. Den 
samlede staben i 2011 utgjør 12,4 stillinger7, av disse 2 kvinner. Hovedvekten av disse er 
professorstillinger, og alle fast ansatte har 30 % stilling knyttet til ex.phil. I 2011 ble 2 av 3 
stillinger i avgang lyst ut og instituttet fikk i tillegg 0,5 stilling knyttet til Wittgensteinarkivet. 
UiB har varslet at inntekter og utgifter knyttet til ex.phil skal overføres til fakultetene. 
 
Filosofi tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen samlet har gått opp de 
siste årene, men ligger fremdeles under gjennomsnitt pr årsverk. Filosofi har hatt en 
nedgang i publikasjonspoeng fra 2009 til 2010, og ligger noe under gjennomsnittet. Faget har 
lite eksternt finansiert virksomhet og 11 aktive ph.d.-kandidater.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som noe høyt dimensjonert. 
Samtidig er filosofi ett av kjernefagene ved fakultetet, og en kan vanskelig tenke seg et 
humanistisk fakultet uten et sterkt filosofimiljø. Dette tilsier at fagmiljøet ikke kan bygges ned 
til et minimum. I bemanningsplanen som ble vedtatt i 2010 ble det foreslått at stillingen som 
blir vakant i 2012 trekkes inn, men at senere avganger erstattes. Instituttet ønsker å erstatte 
avgangen i 2012 heller enn i 2013. Konsekvensen av å overføre inntekter og utgifter for 
ex.phil til fakultetene er usikre og det vil være hensiktsmessig å ikke erstatte stillinger før vi 
vet om dette kan få betydning for de faste stillingsressursene ved filosofi. Det må være et 
mål å ansette flere kvinner for å bedre kjønnsbalansen. 
 
  Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

12,4 4,2 (2012, 2013, 2015, 
2016) 

3 erstatn v avgang (2013, 
2015, 2016) 

- 1,2 

 
 

Griegakademiet – Institutt for musikk 

 

Både utøvende musikk, musikkvitenskap og musikkterapi har en relativt lav 
gjennomsnittsalder og det er kun 1,2 stilling ved utøvende musikk i avgang ved fylte 70 år i 
perioden 2012 – 2016. 2 stillinger i musikkvitenskap er lyst ut i 2011, noe som vil sikre en 
minimumsbemanning på 3 stillinger.  
 
De særlige utfordringene knyttet til å sammenligne aktiviteten med resten av fakultetet går 
frem av fagdimensjoneringsrapporten. Griegakademiet har gjennomgått en ekstern 
evaluering på bestilling av Universitetsstyret som har vedtatt at økonomien ved 
Greigakademiet skal gjennomgås i budsjettprosessen 2012. Det er foreløpig ikke avklart hva 
slags konsekvenser dette vil få for den videre ressursutviklingen ved Griegakademiet, og da 
særlig utøvende musikk. Flere stillinger ved utøvende musikk er uten forskningsdel og 
undervisningen er i stor grad basert på timelærere uten forskning i stillingen. Et Grieg-
forskningssenter er etablert, og gjennom dette samarbeidet vil det bli gitt et 5-årig eksternt 
finansiert professorat som ikke er lagt inn i bemanningsplanen. Instituttet har 10 ph.d.-
kandidater, 4 på musikkvitenskap, 4 på musikkterapi og 2 på musikkpedagogikk. 
 
Det har vært en oppbygging av musikkterapi de siste årene, blant annet gjennom nytt 
professorat og etablering av integrert master i musikkterapi. Det er ikke økonomisk rom for 
ytterligere økning av stillingsressurser på musikkterapi. 
 

                                                
7
 Dette inkluderer 30 % arbeidstid knyttet til ex.phil. og 0,5 stilling knyttet til Wittgensteinarkivet. 

Instituttlederstillingen er inkludert 
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  Utøvende musikk 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

18,7 1,2 (2012, 2016) 1,2 0 
 
  Musikkvitenskap 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

3 0 0 0 
 
  Musikkterapi 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

5 0 0 0 

 

 

SKOK 

Senter for kvinne- og kjønnsforsking har gjennom vedtak i universitetsstyret fått anledning til 

å omgjøre to postdoktorstillinger til faste førsteamanuensisstillinger for å undervise i 

kjønnsemner. Det er derfor riktig at disse stillingene legges inn i den langsiktige 

bemanningsplanen selv om de ikke representerer en stor økning i lønnsbudsjettet. 

Studieproduksjonen på kjønnsemnene vil i bemanningsplanen vurderes i forhold til 

stillingsressursen på SKOK.  

 

PSANA 

Studietilbudet Psana- emner i psykoanalyse er faglig knyttet til LLE, men stillingsressursen, 1 

fast stilling, er lagt til fakultetsnivå. Dette er frittstående emner som ikke inngår i noen 

program og tilbudet foreslås nedlagt og stillingen inndratt ved avgang fra og med 2014.  

Samlet oppsummering og vurdering 

 
Tabellen på neste side summerer opp forslagene knyttet til hvert fag ovenfor og 
representerer stillinger vi vet blir ledige. I 2012 utgjør naturlig avgang til sammen 6,7 stillinger 
og handlingsrommet er derfor lite når fakultetet samtidig har forpliktelser og blitt pålagt nye 
oppgaver som krever stillingsressurser.  
 
Budsjettet for 2012 vil være strammere enn i 2011 pga nedgang i resultatinntekter. Fakultetet 
har allerede erstattet stilling i middelalderhistorie, har en sannsynlig forpliktelse til å tilsette i 
professorstilling i lingvistikk (BFS) og har fått pålagt nye oppgaver innenfor engelsk og 
nordisk (Master i utdanning) noe som krever stillingsressurser. I tillegg må stilling i 
religionsvitenskap erstattes etter avgang. Ny stilling i japansk vil være en klar førsteprioritet 
både på grunn av høy studiepoengproduksjon over mange år, økning i søkertall og 
opptakstall og NOKUT-krav som i dag ikke er innfridd.  Imidlertid tilsier de foreløpige 
budsjettrammene for 2012 at det ikke vil være rom for dette. Forslaget er derfor at Japansk 
prioriteres med ny stilling dersom regnskapsresultatet for 2011 er bedre enn prognosene 
tilsier. Alternativt bør japansk være høyest på prioriteringslisten med hensyn til ny stilling i 
2013. 
 
Samlet sett representerer dette en økning på 1,5 stillinger i 2012 (0,5 hvis japansk holdes 
utenfor), men 2 av disse er finansiert med nye bevilgninger og 2 er omdisponert innenfor 
lønnsbudsjettet slik at det vil være en samlet innsparing tilsvarende 2,5 (3,5) stillinger. 
 
I og med at bemanningsplanen justeres hvert år er det ikke rom for “venteliste”, men dersom 
den økonomiske utviklingen og ikke minst utviklingen knyttet til fagene selv med hensyn til 
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studiepoengproduksjon og forskningsaktivitet tilsier det bør følgende stillinger særlig 
vurderes mht stilling i budsjettet for 2013: 
 

- Japansk (dersom det ikke blir ny stilling i 2012)  
- Utøvende musikk 
- Historie 
- Religionsdidaktikk 
- Arkeologi 
- Engelsk lingvistikk 

 

Tabellen 
Vurderingene er gjort på det enkelte fag, og kun fag med kjente endringer i perioden 2012 – 
2016 er lagt inn i tabellen. Endringer i stillingstall er oppsummert pr institutt i tabellen. Dette 
kan ses som en ramme, noe som innebærer at det er opp til instituttledelsen å prioritere 
hvilke stillinger som skal lyses ut eller trekkes inn innfor denne. Instituttledelsen må i sin 
vurdering legge vekt på muligheten for samordning og tverrfaglig samarbeid og hvorvidt 
undervisningsressurser kan overføres eller deles mellom fag innenfor instituttet. 
 
 
Forslag til vedtak: 

 

1. Fakultetsstyret vedtar å trekke inn 3,5 stillinger i 2012 etter avgang: 
Fransk:  1,0 
Tysk: 1,5 
Filosofi: 1,0 

 

2. Fakultetsstyret vedtar å gjenopprette 3,2 stillinger i 2012 etter avgang:  
Historie 1 stilling i middelalderhistorie (erstatning er forskuttert i 2011) 
Nordisk: 1 stilling (inkl NORMAU) (nye fullfinansierte studieplasser) 
Religionsvitenskap 1 stilling 
Utøvende musikk 0,2 stilling 

 
 
3. Fakultetsstyret vedtar å opprette 5 nye stillinger i 2012 

Engelsk 1,0 ENGMAU (nye fullfinansierte studieplasser) 
Lingvistikk 1,0 (forpliktelse BFS) 
SKOK/Kjønnsemner 2,0 (omgjort fra postdoktorstillinger etter vedtak i universitetsstyret) 
Japansk 1,0 (avhengig av regnskapsresultatet). Alternativt i 2013) 

 
 
4. Fakultetsstyret ber om at følgende stillinger blir vurdert spesielt i bemanningsplanen for 

2013 – 2017: 
Japansk (dersom det ikke blir ny stilling i 2012)  
Utøvende musikk 
Historie 
Religionsdidaktikk 
Arkeologi 
Engelsk lingvistikk 

 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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Endring i stillinger ved fag og 
institutter 2012 - 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

IF               

Engelsk 
ENGMAU -2012, erstatning v avgang 
2014, BFS 2015 1   0 1     

Fransk 

Av 3,4 avganger trekkes 2,4 stillinger 
inkl. fagdidaktikk inn (2012, 2013 og 
2014 (0,4)). 1 stilling lyses ut i 2014 -1 -1 0,6       

Japansk Ny stilling i 2012 (evt. 2013) 1           

Tysk 
Av 3,5 avganger trekkes 2,5 stillinger 
inn (2012 og 2014) -1,5   -1       

Totalt IF   -0,5 -1 -0,4 1 0 -0,9 

LLE               

Litteratur Erstatning v avgang i 2015       0     

Lingvistikk Ny BFS-stilling 1           

Nordisk 

Av 3 avganger trekkes 1 inn. 
Erstatning v avgang/NORMAU i 
2012. Erstatning v avgang i norrønt i 
2012/13, avgang i 2013 erstattes 
ikke 0 -1         

Totalt LLE   1 -1 0 0 0 -1 

AHKR               

Arkeologi Erstatning v avgang i 2015       0     

Historie 

6 stillinger erstattes etter avgang. 3 i 
2013, 1 i 2014, 1 i 2015 og 1 i 2016. 
0,5 ekst fin stilling gjøres fast i 2013   0,5 0 0 0   

Kulturvitenskap 
3 avganger (2 i 2014 som erstattes 
og 1 i 2016 som vurderes inndratt)     0   -1   

Religionsvitenskap Avgang i 2012 erstattes 0           

Totalt AHKR   0 0,5 0 0 -1 -0,5 

FOF               

Filosofi 

Av 5 avganger- 4,2 stillinger, trekkes 
1,2 inn (1 i 2012 trekkes inn, 0,6 
erstattes med 1,0 stilling i 2013, 
Avgang på 1,6 i 2015 erstattes med 
1, stilling og 1stilling erstattes i 2016)  -1 0,4   -0,6 0   

Totalt FOF   -1 0,4   -0,6   -1,2 

Griegakademiet               

Utøvende musikk 
1,2 avganger (0,2 i 2012, 1 i 2016) 
erstattes 0       0   

Totalt GA   0       0 0 

PSANA               

Psana Studietilbud legges ned ved avgang   -1         

Totalt PSANA     -1       -1 

SKOK               

Kjønnsemner 2 postdok gjort om til førstestillinger 2           

Totalt SKOK   2         2 
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SAMLET FOR HF   1,5 -2,1 -0,4 0,4 -1 -3,6 
 
 



GRAF- Lønn som % av inntekter
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Stillingsressurser
Grunnlag for bemanningsplan 2012-2016

Faktiske årsenheter 2)

Grunnenhet Fag Basis årsverk
Krav til basis 
årsenheter - 

BA i 2010

Avlagte 
årsenheter - 

BA i 2010 
vektet

Avlagte 
årsenheter - 
MA i 2010 

vektet

Avlagte PhD i 
2010

Avlagte 
årsenheter - 
totalt i 2010

Fordelings-
grunnlag 

(studieårs-
enheter) for 
evt.økning i 

undervisnings-
årsverk

Beregnet 
tilleggs-ramme 
(resultatbasert

e årsverk)

Beregnet total-
ramme

Dagens 
stillinger 1)

pluss/- minus

Gjennomsnitt 
studiepoengs-
produksjon BA 

og MA per 
årsverk

Stillinger 2011 - 
bemannings-

plan 2012-2015

Avvik mot 
dagens 

stillinger

stud stp/60 stp/60*1,5 antall
3) instituttledelse 2 2,0 2,0 * 0

arkeologi 3 20 36,4 51,6 2 90,0 70,0 4,6 7,6 7 0,6 12,6 7 0

historie 3 20 255,5 97,2 3 355,7 335,7 21,9 24,9 23,5 1,4 15,0 * 23,5 0

kulturvitenskap 3 20 52,9 20,0 1 73,9 53,9 3,5 6,5 7 -0,5 10,4 7 0

religionsvitenskap 3 20 95,6 27,8 123,4 103,4 6,7 9,7 9 0,7 13,7 9 0

AHKR Total 14 80 440,4 196,5 6 642,9 562,9 36,7 50,7 46,5 4,2 12,9 46,5 0

3) instituttledelse 2 2,0 2,0 * 0

filosofi 3 20 59,3 31,8 2 93,1 73,1 4,8 7,8 10,2 -2,4 8,9 * 13 -2,8

FOF 3) Total 5 20 59,3 31,8 2 93,1 73,1 4,8 9,8 10,2 -0,4 8,9 13 -2,8

3) instituttledelse 2 2,0 2,0 * 0

7) musikkterapi 3 20 24,3 29,7 54,0 34,0 2,2 5,2 5 0,2 10,8 5 0

6) musikkvitenskap 3 20 3,0 0,0 3,0 -17,0 -1,1 3,0 3 0,0 1,0 3 0

8) utøvende musikk 9 20 360,0 35,4 395,4 375,4 24,5 33,5 28,7 4,8 13,8 * 18,4 10,3

GA Total 17 60 387,3 65,1 0 452,4 392,4 25,6 43,7 36,7 7,0 8,5 26,4 10,3

3) instituttledelse 2 2,0 2,0 * 0

arabisk 3 20 18,4 6,0 24,4 4,4 0,3 3,3 3 0,3 8,1 3 0

engelsk 3 20 103,8 54,6 3 161,4 141,4 9,2 12,2 14 -1,8 11,3 * 14 0

10) fransk 3 20 23,4 14,6 3 41,0 21,0 1,4 4,4 7,7 -3,3 4,9 * 8,2 -0,5

6) italiensk 3 20 14,2 4,5 18,7 -1,3 -0,1 3,0 3 0,0 6,2 3 0

japansk 3 20 33,9 0,0 33,9 13,9 0,9 3,9 1 2,9 33,9 * 1 0

russisk 3 20 35,5 5,3 40,8 20,8 1,4 4,4 4 0,4 10,2 4 0

10) spansk 3 20 77,8 27,5 2 107,3 87,3 5,7 8,7 9,5 -0,8 11,1 9,5 0

tysk 3 20 19,6 7,8 27,4 7,4 0,5 3,5 6,5 -3,0 4,2 * 6,5 0

IF Total 26 160 326,6 120,2 8 454,8 294,8 19,2 45,3 48,7 -3,4 11,2 49,2 -0,5

3) instituttledelse 2 2,0 2,0 * 0

allmenn litteraturvitenskap 3 20 60,1 30,9 91,0 71,0 4,6 7,6 9 -1,4 10,1 * 9 0

digital kultur 3 20 35,8 13,4 49,2 29,2 1,9 4,9 6 -1,1 8,2 * 6 0

klassisk 3 20 25,1 1,2 26,3 6,3 0,4 3,4 4 -0,6 6,6 4 0

kunsthistorie 3 20 82,5 18,6 101,1 81,1 5,3 8,3 7 1,3 14,4 * 8 -1

lingvistikk 3 20 18,8 8,6 27,4 7,4 0,5 3,5 5 -1,5 5,5 * 5 0

nordisk 3 20 132,1 42,6 1 175,7 155,7 10,1 13,1 19 -5,9 9,2 * 19 0

teatervitenskap 3 20 16,7 7,8 1 25,5 5,5 0,4 3,4 3 0,4 8,2 3 0

LLE Total 23 140 371,1 123,0 2 496,1 356,1 23,2 46,2 53 -6,8 8,9 54 -1

kjønnsemner - litteratur 10,4 0,0 10,4 10,4 0,7 0,7 2 -1,3 5,2

SKOK Total 0 0 10,4 0,0 0 10,4 10,4 0,7 0,7 2 -1,3 5,2 0 0

FAK HF 85 460 1595,1 536,6 18 2149,7 1689,7 110,1 196,3 197,1 -0,8 10,8 189,1 6

1) Dagens stillinger er basert på lønnsbudsjettet (faste ansatte og utlyste stillinger) pr. 4. august 2011. Dagens stillinger FOF er uten exphilandelen av faste stillinger. På musikkvitenskap er det 1 ansatt og 2 ledige hjemler under utlysning.
2) Årsenhetene er vektet i tråd med KDs finansieringskategorier, 2 år før budsjettåret. Basisårsverk for Griegakademiet er 3 basisstillinger ganger en faktor på 3 som tilsvarer KDs finansieringskategori B.
3) Instituttledelse inkluderer instituttleder samt forskningskoordinator (50% stilling) og undervisningskoordinator (50% stilling). Disse stillingene er i kolonnen "Dagens stillinger" ført under sin fagtilhørighet.
4) Lektorutdanningen inngår i avlagte årsenheter til de respektive instituttene.
5) Ressurser tilknyttet spesielle tiltak, blant annet ex.fac., ex.phil., KARK, EVU og norskkursene er ikke tatt med.
6) Enheter som produserer mindre enn sin basisressurs, er økt opp til basisressursnivå (gjelder italiensk og musikkvitenskap). Det fører til at beregnet totalramme er høyere enn faktisk antall ansatte.
7) Musikkterapi er her behandlet som utøvende musikk, der studiepoengene er ganget med 3. Ved faktor 1, ville faget ha blitt beregnet til å skulle ha 3 som ressurs.
8) Utøvende musikk: I tillegg til faste ansatte er det lagt til estimerte 10 timelærerstillinger knyttet til faste undervisningsoppgaver, basert på en særskilt bevilgning som framkommer i pkt C i modellen. MÅ SJEKKES PÅ NY.
9) SVT har en doktorgrad i 2010, denne er ikke tatt med i utvalget.
10) Fagdidaktikk - en 50% stilling legges til manuelt på hhv fransk og spansk.
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Forslag til retningslinjer for evaluering og bedømmelse av forskere 
knyttet til Det humanistiske fakultet som har fått tildelt stipend fra 
Bergens forskningsstiftelse (BFS)  

 
 
Dokumenter i saken 

 

 Mal for prosjektavtale mellom Bergens forskningsstiftelse og Universitetet iBergen 

 Forslag til retningslinjer for evaluering og bedømmelse av forskere knyttet til Det 

humanistiske fakultet som har fått tildelt stipend fra Bergens forskningsstiftelse (BFS) 

 

Ved tildeling av prosjektstipend fra Bergens forskningsstiftelse (BFS) blir det inngått 

prosjektavtale mellom Universitetet i Bergen v/det fakultetet der søkeren hører hjemme og 

BFS.  

 

I henhold til til prosjektavtalens pkt. 10 forplikter fakultetet seg til innen utløpet av 

prosjektperioden: 

 

i. å foreta en internasjonal, faglig evaluering av prosjektet samt evaluering av 
prosjektledelsen 

ii. å foreta bedømmelse av om prosjektleder innehar professorkompetanse for 
eventuell kalling til stilling som professor ved UiB etter endt prosjektperiode 

 

I  henhold til pkt. 11 forplikter fakultetet seg til innen utløpet av prosjektperioden å fremlegge 

sak for Universitetsstyret om kalling av prosjektleder til et professorat ved Universitetet i 

Bergen i henhold til universitets- og høyskolelovens § 6-3 (4).  Slik kallelse forutsetter at 

professorkompetanse er oppnådd, at prosjektmålene er oppfylt og at tilfredsstillende 

egenskaper som forskningsleder er dokumentert. 

 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret godkjenner forslag til retningslinjer for evaluering og bedømmelse av forskere 
knyttet til Det humanistiske fakultet som har fått tildelt stipend fra Bergens forskningsstiftelse 
(BFS) 
 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 

Dato: 24.08.2011 

Arkivsaksnr: 2011/9837-MED 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

49/11 

06.09.2011 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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 Side 1  

(Mal for prosjektavtale – Bergens Forskningsstiftelse – må tilpasses for hvert prosjekt) 

Prosjektavtale  

mellom  

Universitetet i Bergen ved … fakultet 

og  

Bergens Forskningsstiftelse 
 

1. Bakgrunn 

Denne prosjektavtalen inngås i medhold av rammeavtale mellom Universitetet i Bergen (UiB) 

og Bergens Forskningsstiftelse (BSF) vedrørende rekrutteringsprogrammet - "fremtidens 

forskningsledere", og tilsagn om midler til rekrutteringsprosjektet ……………(sett inn 

prosjekttittel).  

 

2. Formål 

Formålet med avtalen er å spesifisere prosjektplan, hvem som er prosjektleder, budsjett for 

prosjektet, bidraget fra BFS, egenandelene i prosjektet og rapporteringsfrister. 

 

3. Prosjektplan. 

Prosjektet skal gjennomføres i henhold til prosjektplanen som følger som vedlegg 1 til denne 

avtalen.   Prosjektplanen inkluderer plan for oppbygning og ledelse av forskningsgruppe.  

 

Dersom UiB av økonomiske eller andre årsaker finner grunn til å justere prosjektplanen, må 

dette oversendes Bergens Forskningsstiftelse uten unødig opphold. 

 

4. Tilsettingsforhold knyttet til prosjektet 

Leder for prosjektet er ……………………………(stillingsbenevnelse, navn og institutt). 

 

Prosjektlederstillingen finansieres av midlene fra BFS.  Likeledes eventuelle midlertidige 

tekniske eller administrative stillinger som knyttes til prosjektet. 

 

Universitetets egenandeler som benyttes til stillinger må skje i form av åremålsstillinger som 

stipendiater/postdoktorer eller lønnsmidler for universitetets fast tilsatte i tekniske eller 

administrative stillinger som knyttes til rekrutteringsprosjektet. 

 

5. Budsjett 

Totalbudsjett for prosjektet er vedlagt som vedlegg 2. I budsjettet er det spesifisert hvordan 

finansieringen fordeler seg mellom bidrag fra BFS, egenandeler fra UiB, fakultetet, instituttet 

og andre kilder. 

 

6. Økonomi og betalingsbetingelser 

BFS forplikter seg til å betale inntil NOK ……….. pr år i årene 20##, 20##, 20## og 200# 

som bidrag til  prosjektet.  

 

7. Regnskaps-/fremdriftsrapportering 



 

 Side 2  

UiB skal sende følgende rapporter til BFS som beskrevet nedenfor:  

1. Prosjektregnskapsrapporter 

2. Framdriftsrapporter 

3. Sluttrapport 

 

8. Prosjektregnskapsrapporter  

Prosjektregnskapsrapporter skal leveres for hvert kalenderår. Prosjektregnskapsrapporten skal 

inneholde oversikt over midlene fra stiftelsen, egenandeler fra UiB og eventuell annen 

finansiering. Følgende kostnadsarter benyttes i prosjektansvarliges regnskapsføring:  

 Personal- og indirekte kostnader  

 Innkjøpte FoU-tjenester 

 Utstyr 

 Andre driftskostnader 

Frist: 20. januar  

[Det skal benyttes samme eller tilsvarende skjema som Norges Forskningsråd] 

 

9. Framdriftsrapporter og sluttrapport 

Faglig framdriftsrapport skal leveres årlig.  

Frist: 1. desember.  

 

Sluttrapport skal leveres innen 1 måned etter prosjektets avslutning  

 

Prosjektleder skal være faglig ansvarlig for rapportene. Institutt og fakultet skal være forelagt 

rapportene til godkjenning før oversendelse til BFS. 

 

10. Evaluering og bedømmelse 

Innen utløpet av prosjektperioden forplikter fakultetet seg til: 

i. å foreta en internasjonal, faglig evaluering av prosjektet samt evaluering 

av prosjektledelsen 

ii. å foreta bedømmelse av om prosjektleder innehar professorkompetanse 

for eventuell kalling til stilling som professor ved UiB etter endt 

prosjektperiode. 

 

11. Professorat 

Fakultet forplikter seg til innen utløpet av prosjektperioden å fremlegge sak for 

universitetsstyret om kalling av prosjektleder til et professorat ved Universitetet i Bergen i 

henhold til Uhl § 6-3 (4).  Slik kallelse forutsetter at professorkompetanse er oppnådd, at 

prosjektmålene er oppfylt og at tilfredsstillende egenskaper som forskningsleder er 

dokumenterte. 

 

12. Varighet 

Prosjektets varighet er fra ………. til ………..  

 

 

13. Avvikling 

Dersom prosjektleder av uforutsette grunner ikke kan videreføre prosjektet, kan BFS avvikle 

sitt bidrag til prosjektet.  

BFS forplikter seg likevel ved slik avvikling til fortsatt utbetaling så langt dette er nødvendig 

for at PhD-kandidater kan fullføre sin doktorgrad og for å dekke avviklingskostnader knyttet 

til andre tilsatte i prosjektet i henhold til krav i lov og forskrift. 



 

 Side 3  

 

Bortfall av prosjektmidler fra BSF sidestilles med bortfall av arbeid etter Tjml.  § 10 nr. 1, jf. 

ellers forskriftens § 7 nr. 2 b og § 11 nr. 3 

 

*** 

 

Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. 

 

 

Universitetet i Bergen     Bergens Forskningsstiftelse 

 

 

Sign _________________________  Sign _________________________ 

 

Navn _________________________  Navn _________________________ 

 

Tittel _________________________  Tittel _________________________ 

 

Dato _________________________  Dato _________________________ 

 

 

 

Medsignatur fra prosjektleder, institutt og fakultet følger  

 

 

Det … fakultet      Institutt … 

 

Sign _________________________  Sign _________________________ 

 

Navn _________________________  Navn _________________________ 

 

Tittel _________________________  Tittel _________________________ 

 

Dato _________________________  Dato _________________________ 

 

 

Erklæring fra prosjektleder 

Ved min signatur under, erklærer jeg å være kjent med forpliktelsene i avtalen og at jeg etter 

beste evne vil følge opp og gjennomføre prosjektet i tråd med forskningsplanen inkludert plan 

for å bygge opp forskningsgruppe slik dette er beskrevet i vedlegg 1. 

 

Sign _________________________   

 

Navn _________________________   

 

Tittel _________________________   

 

Dato _________________________   

 

 



 

Retningslinjer for evaluering og bedømmelse av forskere 
knyttet til Det humanistiske fakultet som har fått tildelt 

stipend fra Bergens forskningsstiftelse (BFS) 
 

 
Ifølge prosjektavtalens pkt. 10 er fakultetet når prosjektavslutning nærmer seg, forpliktet til  

- å foreta en internasjonal, faglig evaluering av prosjektet samt evaluering av 
prosjektledelsen 

- å foreta bedømmelse av om prosjektleder innehar professorkompetanse for eventuell 
kalling til stilling som professor ved UiB etter endt prosjektperiode 

 
Begge oppgaver skal så sant mulig utføres av én sakkyndig komité 
 

Evaluering av prosjektet og prosjektledelsen 

Prosjektleder skriver en selvevaluering med utgangspunkt i følgende punkter: 
 

- Utvikling av forskningsstrategier og gjennomføring av planer, herunder initiering av 
forskningsprosjekter og innhenting av ekstern finansiering 

- Evne til å skape/utvikle et kreativt, produktivt forskningsmiljø og et godt arbeidsmiljø i 
forskergruppa 

- Samarbeid andre, relevante forskningsgrupper og forskningsmiljøer utenfor 
Universitetet i Bergen 

- Samarbeid med institutt- og fakultetsnivå 
- Prosjektstyring, herunder økonomistyring og budsjettering  
- Håndtering av avvik og konflikter 
- Prosjektrapportering og publiseringsstrategi 

 
De skal i tillegg legges fram en rapport på maksimalt ti sider som gjør greie for den faglige 
aktiviteten i gruppa i prosjektperioden og de faglige resultatene. En liste over publikasjoner 
fra prosjektet, samt innlegg på konferanser o.l. skal vedlegges rapporten. 
 
Den sakkyndige komiteen evaluerer prosjektet og prosjektledelsen med utgangspunkt i 
prosjektleders selvevaluering og rapport 
 

Bedømmelse av professorkompetanse 

Bedømmelse av professorkompetanse skal i utgangspunktet baseres på Midlertidige regler 
om fremgangsmåten ved tilsetting i professorater og Veiledning for bedømming av søkere til 
professorater og nasjonale professoropprykk vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for historisk-

filosofiske fag 27. november 2006 med endringer vedtatt 3. mai 2007. I tillegg skal det tas 
hensyn til presiseringene i neste avsnitt. 
 

Komiteens sammensetning og arbeid 

Komiteen skal bestå av minst 3 personer, hvorav komiteens leder skal være professor med 
hovedstilling ved et norsk universitet. De to øvrige medlemmer skal ha professorkompetanse 
og skal hentes fra internasjonale fagmiljø. Fakultetet, ved dekanen på fakultetsstyrets 
fullmakt, oppnevner komiteens medlemmer i samarbeid med instituttleder ved det instituttet 
BFS-stipendiaten er knyttet til. For å evaluere prosjektgjennomføringen og prosjektledelsen, 
utvides komiteen med en representant fra instituttledelsen.  

http://regler.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.2-Regler-om-tilsetting/Midlertidige-regler-om-fremgangsmaaten-ved-tilsetting-i-professorater
http://regler.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.2-Regler-om-tilsetting/Midlertidige-regler-om-fremgangsmaaten-ved-tilsetting-i-professorater
http://www.hf.uib.no/fakultet/adminfo/Veiledn-prof%202009.pdf
http://www.hf.uib.no/fakultet/adminfo/Veiledn-prof%202009.pdf
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Under vurderingen av prosjektleders undervisningskompetanse skal det tas hensyn til at hun 
eller han under prosjektperioden ikke har hatt ordinær undervisningsplikt.  
 
Komiteens innstilling skal så sant mulig ferdigstilles senest 30 dager før prosjektavtalens 
sluttdato. Komiteens leder avgjør i samråd med dekanen om det er behov for at komiteen 
besøker Bergen i den avsluttende fasen av arbeidet. 
 
Komiteens arbeid begrenses til evaluering av prosjektet og vurdering av prosjektleders 
faglige kompetanse. For prøveforelesning og intervju oppnevnes det en lokal komité etter 
vanlige regler. 
 
 
 



 

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

 

  

  

 

 

Orientering om SAK-prosjektet - Samarbeid, Arbeidsdeling og 
Konsentrasjon  

 
 

Dokumenter i saken: 

 

- Oversikt over Sak-prosjektene (vedlegg 1) 

- Handlingsplan for SAK (vedlegg 2) 

 
Bakgrunn 

 

I Statsbudsjettet for 2010 la regjeringen inn en satsning kalt ”Samarbeid, arbeidsdeling og 

konsentrasjon” (Kap. 281 post 01). Det ble øremerket til sammen 50 millioner kroner til 

samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (SAK) i universitets- og høyskolesektoren. 

Formålet med satsningen var å få sterkere fagmiljøer og mer profilerte institusjoner gjennom 

en klarere arbeidsdeling og mer forpliktende faglig samarbeid i universitets- og 

høyskolesektoren.  

 

I oktober 2010 ble 1,5 millioner kroner fordelt fra SAK-posten til nasjonale SAK-prosjekter i 

humanistiske fag. Mottaker var Universitets- og høgskolerådet. Kunnskapsdepartementets 

føringer for midlene var at de kan brukes til blant annet faglig utviklingsarbeid, 

administrasjon, utredninger, samarbeidsmøter og understøtting av aktivitet som har som mål 

å bidra til faglig arbeidsdeling og konsentrasjon innenfor humanistiske fag.  

 

Det gis her en orientering om strategisk samarbeid på nasjonalt nivå forut for og i forbindelse 

med bevilgningen, hvilke prosjekter som er igangsatt, samt fakultetsstyrets rolle og oppgaver 

i forbindelse med SAK. 

 

En nasjonal humaniorastrategi  

 

Et sentralt bakgrunnsdokument for tildelingen er Nasjonal strategi for Humanistisk forskning. 

 (Norges Forskningsråd 2008). Strategien ble utarbeidet blant annet for å sette 

utviklingsmuligheter for humaniora på den nasjonale forskningspolitiske dagsorden. Som 

hovedutfordring for humanistisk forskning pekte strategien på ”fragmentering som følge av 

mangel på faglig konsentrasjon og samarbeid. Utfordringene forsterkes gjennom begrenset 

finansiering og manglende humanistiske perspektiver i de nasjonale forskningsmessige 

prioriteringene.”  

 

Strategien utpekte følgende innsatsområder:  

 

Dato: 30.06.2011 

Arkivsaksnr: 2011/8078-TRM 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

50/11 

06.09.2011 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Nasjonal_strategi_for_humanistisk_forskning/1222932092154
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- Samarbeids- og nettverkstiltak  

- Forskerutdanning og rekruttering  

- Anvendelse av humanistisk forskning og synliggjøring av humanioras 

samfunnsrelevans  

- Finansiering  

 

 

Oppfølgingsansvaret er i strategien lagt til tre instanser, Kunnskapsdepartementet, Norges 

forskningsråd og de humanistiske fagmiljøene ved Nasjonalt fakultetsmøte for humanistiske 

fag.  

 

Nasjonalt fakultetsmøte  

 

Nasjonalt fakultetsmøte for humanistiske fag er opprettet av Universitets- og høgskolerådet 

(UHR) som et strategisk samarbeidsorgan for universitetenes fakulteter og for tilsvarende 

enheter ved vitenskapelige og statlige høgskoler. Dekaner og fakultetsdirektører 

representerer institusjonene. For tiden er dekanen og fakultetsdirektøren ved UiO henholdvis 

leder og sekretær.  

 

I humaniorastrategien ble fakultetsmøtet tillagt ansvar for å følge opp og gjennomføre en 

kartlegging av de små fagene, og på grunnlag av denne utarbeide en nasjonal plan med 

tiltak for ressurs- og arbeidsdeling.  

 

Fakultetsmøtet gjennomførte i 2009 en kartlegging og høringsrunde om utsatte fag ved 

fakultetene. Oppdraget fra den nasjonale strategien om ”små” fag ble omformulert til ”utsatte” 

fag fordi små fag som er riktig dimensjonert i forhold til studenttall og der staben inngår i 

relevante faglige samarbeidskonstellasjoner, ikke vil fremstå som spesielt sårbare. Et fag kan 

derimot være ”utsatt” på flere måter, eksempelvis:  

 

- Fag med mange ansatte som opplever svikt i studentrekruttering og 

finansieringsgrunnlag. For slike fag er spørsmålet om de er riktig dimensjonert.  

- Fag som er nødvendige for forskningen i øvrige fag, mens om aldri vil oppnå noen 

bred rekruttering. For disse er problemstillingen å opprettholde høy faglig kvalitet og 

hindre utarming av miljøene.  

- Fag (særlig språkfag) som er viktige internasjonalt og for norske interesser, men som 

har et lite rekrutteringsgrunnlag i Norge. For mange institusjoner vil alle språkfag 

unntatt engelsk ha et svakt rekrutteringsgrunnlag. Her er spørsmålet hvordan å sikre 

en rimelig nasjonal beredskap uten å spre ressursene for tynt utover.  

 
Fakultetsmøtet la ikke frem en samlet nasjonal plan som strategien foreslo, bl.a. fordi det er 
institusjonene selv som har beslutningsmyndighet når det gjelder fagportefølje, og 
fakultetenes profiler viser at det allerede er skjedd en betydelig arbeidsfordeling. På alle 
universitetene bygges det tverrfaglige satsninger der humanistiske forskere og subdisipliner 
inngår noe som gjør det vanskelig å se fagene som løsrevne enheter som kan ”fordeles” 
gjennom en nasjonal prosess.  
 

Ved alle de humanistiske fakultetene legger imidlertid finansieringsordningen, sviktende 

studentrekruttering eller for få ansatte press på dagens brede fagportefølje og et faglig 

forsvarlig tilbud. De siste årene har tilbud i tysk og fransk enten blitt redusert eller nedlagt 

(Tromsø, Agder og Stavanger), og Tromsø vurderer også stopp for gresk og latin. Et faglig 
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og ressursmessig forsvarlig forsknings- og studietilbud, evt. i form av samarbeid eller 

arbeidsdeling, står derfor sentralt i nasjonale diskusjoner.  

 

For å sikre kvalitet og ressursutnyttelse for de fagene som gjennom kartleggingen og 

høringsrunden fremsto som utsatte fag, innledet fakultetsmøtet samtaler med sikte på 

nasjonalt samarbeid om fagene tysk, fransk, italiensk, klassiske fag og teatervitenskap. Å 

etablere gode arenaer for diskusjon om samarbeid og arbeidsdeling samt å etablere et felles 

faktagrunnlag som gjør det mulig å gå videre med tanke på å finne løsninger, var sentrale 

metodiske grep i diskusjonene.  

 

SAK-prosjekter i humanistiske fag  
 

Statsbudsjettets satsning på SAK falt i tid sammen med fakultetsmøtets diskusjoner.  

Kunnskapsdepartmentet ble derfor orientert om det pågående arbeidet i mars 2010. 

Fakultetsmøtet ga i orienteringen til departementet uttrykk for å ville arbeide mot 

intensjonserklæringer mellom institusjonene med tiltak for nasjonalt samarbeid om utsatte 

fag.  

 

Da bevilgningen på 1,5 mill kr kom i oktober 2010, lyste fakultetsmøtet ut midlene med 

spesiell oppfordring til fagene nevnt ovenfor, om å søke.  

 

Nasjonalt fakultetsmøtes mål for SAK-arbeidet er:  

 

- Å bidra til høyere kvalitet og bedre læringsmiljø og studiekvalitet.  

- Å bidra til bedre ressursforvaltning, slik at humanioramiljøene får mer ut av 

eksisterende ressurser.  

- Å ikke bare legge vekt på samarbeid, men også arbeidsdeling og konsentrasjon.  

- At arbeidet skal gi langsiktige effekter i form av mer robuste fagmiljøer og stabile 

samarbeidsrelasjoner mellom institusjonene.  

- Å bidra til innovasjon og fornyelse av humanistiske fag, ved for eksempel felles 

nettressurser, forbedrede arenaer for fleksibel læring, arenaer for erfaringsutveksling 

og innovasjon.  

 

I dag er følgende prosjekter i gang: Tysk og fransk, Italiensk, Spansk, Klassiske fag, 

Teatervitenskap, Ex.phil., Sør-Asia/persisk og Studieadministrasjon ved medievitenskap. HF 

i Bergen er representert i de fleste prosjektene (se vedlegg).  

 

Prosjektene er organisert med instituttledere som deltakere enten i prosjekt- eller 

styringsgrupper, og representanter for fagmiljøene, enten institusjonsvis eller fra det aktuelle 

nasjonale fagråd.  

 

Den første rapporteringen fra prosjektene skjedde på seminar 27. april i tilknytning til 

Nasjonalt fakultetsmøte, der også statssekretær Kyrre Lekve og UHRs styreleder Jan 

Haaland, deltok. De fleste prosjektene er i en tidlig fase med kartlegging og tentative forslag 

til tiltak, og noen har begynt å diskutere felles undervisningsopplegg med delt ansvar for 

undervisningen og felles elektroniske samarbeidsplattformer. Et generelt inntrykk fra 

rapporteringen, er at samarbeid er forholdsvis enkelt, mens arbeidsdeling og konsentrasjon 

er mer komplisert. Det er rimelig at det vil ta tid både for prosjektene og institusjonene før det 
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inngås avtaler om arbeidsdeling som kan innebære avvikling av fag eller undervisningsnivåer 

ved noen læresteder.  

 

Det er foreløpig for tidlig å antyde hvilke konkrete resultater som vil komme ut av 

prosjektene. Mulige resultater kan være at to institusjoner deler ansvaret for et fag ved at en 

av dem tilbyr bachelornivå og et annet masternivå. Et annet er felles ansvar for hele løpet, 

med for eksempel felles nettbaserte undervisningstilbud. Et tredje alternativ er nedleggelse 

et sted og styrking eller status quo et eller flere andre steder.  

 

Fakultetsstyrets rolle og oppgaver  

 

Gitt at det ikke eksisterer beslutningsarenaer på nasjonalt nivå, tar de humanistiske SAK-

prosjektene mål av seg til å være metodisk nyskapende. Fakultetsmøtet ønsker å finne gode 

samarbeidsformer mellom konkurrerende institusjoner. Det er utformet et utkast til 

handlingsplan for å sikre oppfølgingen av prosjektene på institusjonene.  

 

Samarbeidet må likevel ikke gå på tvers av institusjonenes autonomi og ansvar og 

myndighet for egen fagportefølje. Blant annet av hensyn til dette er forankringen av 

prosjektene i institutt- og fakultetsledelse viktig.  

 

Diskusjonene som føres på nasjonalt nivå kan få økonomiske konsekvenser for fakultetet. 

Det er likevel slik at opprettelse og nedleggelse av fag må vedtas av fakultetsstyret, og til 

syvende og sist universitetsstyret. Dette vil evt. kunne bli aktuelt ved forslag fra prosjekter om 

å fordele lavere eller høyere grads studier, der HF i Bergen for eksempel foreslås å ikke gi 

undervisning på masternivå.  

 

Avtaler som fakultetsstyret vil bli orientert om kan være nasjonale og/eller bilaterale 

samarbeidsavtaler om samarbeid på emnenivå eller forskningssamarbeid.  

 

Når det gjelder SAK-prosessen, er det foreløpig ikke flere midler fra KD enn de 1,5 mill kr 

som ble bevilget i 2010. Med tanke på behovet for en langsiktig prosess, kan det i fakultetets 

budsjettbehandling bli aktuelt å avsette egne midler for å gjennomføre SAK-prosjektene.  

 

Forslag til vedtak: 
 

Fakultetsstyret tar saken om SAK-prosessen til orientering 
 

 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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Vedlegg 

SAK-prosjekter i humanistiske fag 

Tysk og fransk 

Det søkes midler til etablering av et langsiktig faglig samarbeid der siktemålet både er 

nasjonal arbeidsdeling når det gjelder ekstern informasjon om universitetenes studietilbud i 

tysk og fransk og avklaring av mulighetene for samarbeid om arbeidsdelingstiltak som kan gi 

økt kvalitet og bedre gjennomstrømning på studietilbudene. Prosjektet vil ha som mål å 

etablere gode arenaer for samarbeid og arbeidsdeling universitetene imellom, og sikre det 

faktagrunnlaget som er nødvendig for å kunne igangsette konkrete tiltak allerede i 2011. 

Søker: UiO/ILOS og NTNU/IFS. Søknaden fremmes i samforstand med Institutt for 

fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. De relevante fremmedspråkmiljøene ved 

Universitetet i Tromsø, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger vil bli invitert til å 

delta i prosjektet. 

Prosjektet innvilges 400 000 kr. 

Italiensk 

Det søkes midler til utarbeidelse av faktagrunnlag og analyse for å identifisere og foreslå 

områder med potensial for samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon. 

Søker: UiO/ILOS og UiB/IF 

Prosjektet innvilges 150 000 kr. 

Spansk årsstudium 

Det søkes om midler til aktiviteter og utstyr knyttet til utvikling av felles modul/emne 15 stp i 

litteratur-og kulturkunnskap. Emnet vil fra høsten 2011 inngå i årsstudiene både ved UiA og 

HiT, og vil også bli tilgjengelig for studenter ved UiS.  

Søker: UiA og HiT 

Prosjektet innvilges 100 000 kr. 

Teatervitenskap 

Det søkes om midler til utredning og konferanse for å identifisere forskersamarbeid og 

studiesamarbeid. Prosjektet skal være en fase II av pilotprosjektet som gjennomføres i 2010. 

Søker: Prosjektgruppa ved UiO/IKOS og HF, UiB/LLE og NTNU/IKM 

Prosjektet innvilges 50 000 kr. 

Antikken, klassiske språk og klassisk arkeologi 

Det søkes om midler til etablering av faktagrunnlag, nasjonal konferanse, lærerutveksling og 

forarbeid til nordisk feltkurs i arkeologi. 

Søker: UiO/IFIKK og NTNU/IHK 

Forarbeider til søknaden har vært distribuert blant samtlige instituttledere og diskutert med 

både dem og flere i fagmiljøe 

Prosjektet innvilges 200 000 kr. 

Examen philosophicum 

Det søkes om midler til etablering av faktagrunnlag og nasjonale konferanser. 

Søker: UiO/IFIKK, NTNU/FI, UiT/IFF og UiB/IFF 

Forarbeid til denne søknaden har sirkulert i forskjellige ex.phil-miljøer 

Prosjektet innvilges 100 000 kr. 
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Oppstartsprosjekt – utvidet nasjonalt og nordisk samarbeid innenfor nordisk 

Det søkes om midler til et fellesnordisk elektronisk tidsskrift, utveksling av lærerkrefter 

innenfor nordiskfaget, og opprettelsen av en nordisk master i sosiolingvistikk. 

Søker: UiO/ILN 

Det innvilges 50 000 kr til delprosjekt II om utveksling av lærerkrefter i nordisk. Det 

forutsettes at prosjektet får en bredere nasjonal forankring. 

Status? 

Medievitenskapelig administrasjonsseminar 2011 

Det søkes om midler til et seminar for teknisk-administrativt ansatte ved medievitenskapelige 

institutter ved universiteter og høgskoler i Norge. 

Søker: UiO/IMK 

Det innvilges 50 000 kr til seminar for administrativt ansatte ved institutter for 

medievitenskap.   

Oppstartsprosjekt for nordisk samarbeid innen fagområdene Sør-Asia og persisk 

Det søkes om midler til forhandlinger om og gjennomføring av et pilotprosjekt med felles 

undervisning i emner ved IKOS og ToRS, Københavns universitet. Øvrige aktuelle nordiske 

institusjoner vil inviteres inn i planleggingen av oppstartsprosjektet. 

Søker: UiO/IKOS 

Prosjektet innvilges 150 000 kr. 

 

 

 

50 000 kr avsettes til felles erfaringsutveksling og drift av SAK-arbeidet og 50 000 kr til 

diskusjon om og utvikling av modeller for samarbeid om forskerutdanning. 

 

Det gjenstår 150 000 kr etter fordeling. Disse holdes avsatt til ny utlysning med søknadsfrist 

1. juni 2011. 
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Handlingsplan for oppfølging av SAK- prosjektet (prosesser for samarbeid, 

arbeidsdeling og konsentrasjon i Universitets- og høgskolesektoren).  

 

Det nasjonale fakultetsmøtet for humanistiske fag fikk gjennom Universitets- og 

høgskolerådet 1,5 mill kr til SAK-prosjekter i humanistiske fag. 

 

9 prosjekter har fått støtte (se vedlegg). Fakultets- og instituttledelsene er involvert i styring 

og oppfølging av prosjektene, sammen med representanter fra fagmiljøene. Handlingsplanen 

skal sikre institusjonell forankring og oppfølging av prosjektene samt synliggjøre felles tiltak 

som fakultetsledelsene mener er viktige for å lykkes i prosjektene. 

 

Tidsrammen for prosjektet er i første omgang 2011, men noen resultater av prosjektet må 

ventes på lengre sikt. Handlingsplanen er laget for perioden 2011 fram til vårsemesteret 2012. 

 

Handlingsplanen er vedtatt av fakultetsmøtets arbeidsutvalg etter innstilling fra en 

arbeidsgruppe bestående av fakultetsdirektørene Trine Moe og Jørgen Fossland, og 

seniorrådgiver Inger-Johanne Ullern (sekretær). 

 

Område Tiltak Ansvar Tidsfrist 
 
1. Sikre 
institusjonell 
forankring av SAK- 
prosjektene 
 

 

Orientering på fakultetenes 

ledermøter 

 

Orientering/diskusjonssak til 

fakultetsstyrene 

 

 

 

Oppfølgingsansvar for 

prosessene: 

 

- Kontakt med 

prosjektlederne 

- Kommunisere med 

prosjektene om fremdrift 

- Innhente rapport fra 

prosjektansvarlige 

- Kontakt med de andre 

fakultetsledelsene som er 

involvert i hvert prosjekt 

 

 

 

 

 

Rapporteringsrutiner for SAK-

prosjektene 

 

Alle involverte 

universiteter 

 

Sirkulasjon av 

styrenotater: 

Fakultetsmøtets sekretær 

 

Tysk/fransk: UiS (Dekan 

Tor Hauken 

kontaktperson i AU) 

Spansk: UiS (Dekan Tor 

Hauken kontaktperson i 

AU) 

Italiensk: UiO (Dekan 

Trine Syvertsen 

kontaktperson i AU) 

Teatervitenskap: UiO 

(Inger-Johanne Ullern 

kontaktperson AU) 

Antikken: NTNU (Dekan 

Kathrine Skretting 

kontaktperson AU)  

Ex.phil:UiO (Dekan 

Trine Syvertsen 

kontaktperson AU) 

 

Forskerutdanning: 

NTNU 

 

Fakultetsmøtets 

arbeidsutvalg 

 

Før 1. 

september 

2011 
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2. Samarbeid 
mellom 
institusjonene 
 

 

Det skal utarbeides forslag til 

forpliktende nasjonale og 

bilaterale samarbeidsavtaler. 

Avtalene kan inkludere 

samarbeid på emnenivå, 

fordeling av lavere og høyere 

grads studier og 

forskningssamarbeid. Avtalene 

kan inngås mellom to eller flere 

institusjoner 

 

 

Forslag til nasjonale 

avtaler og modeller for 

bilaterale avtaler: 

Sekretær for nasjonalt 

fakultetsmøte, med støtte 

fra institusjonenes 

administrasjon for 

spesialkompetanse. 

 

Bilaterale avtaler: 

Den enkelte institusjon 

 

Informasjon (til nasjonalt 

fakultetsmøte, rektorer 

o.a.): Den enkelte 

institusjon 

 

Høst-

semesteret 

2011 

 

 
3. Fleksibel læring 
og bruk av 
nettressurser 
 

 

Gjennomgå eksempler på 

fleksibiliserte utdanningstilbud 

(fra inn- eller utland). Vurdere 

hvordan det kan utvikles felles 

nettressurser, ta i bruk 

webverktøy og eventuelt andre 

former for fleksibel læring for å 

gi faglig gode studietilbud ved 

bruk av mindre ressurser 

 

 

Styringsgruppene for de 

ulike SAK-prosjektene 

 

Høst-

semesteret 

2011 

 
4. SAK-prosjektet 
og forholdet til 
næringsliv  
 

 

NHO eller andre relevante 

organisasjoner inviteres til møte 

for å diskutere hvilken 

språkkompetanse norsk 

næringsliv trenger og hva 

universitetene evt. kan gjøre i 

forhold til dette. Resultatene skal 

danne utgangspunkt for en 

bredere diskusjon i 

fakultetsmøtet neste vår 

 

 

De enkelte SAK-

prosjektene og de enkelte 

institusjonene.  

 

Våren 2012 

 
5. Videre 
finansiering 

 

Søke nye SAK midler til 

oppfølging av prosjektene og for 

å markere ulike 

samarbeidsmuligheter 

 

Avsette egne midler til møter og 

andre samarbeidstiltak for å 

følge opp SAK-prosessene 

 

 

Det nasjonale 

fakultetsmøte 

 

 

 

Alle 

 

Vårsemesteret 

2011, evt 

høst-

semesteret 

2011 for 2012 
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6. 
Erfaringsoverføring 
 

 

Arrangere seminarer for  

erfaringsutveksling  

 

 

Fakultetsmøtets 

arbeidsutvalg og 

styringsgruppene 

 

Høst-

semesteret 

2011/ 

vårsemesteret 

2012 

 
7. Informasjon og 
kommunikasjon om 
SAK-prosjektet 
 

I tillegg til jevnlig rapportering 

til institusjonene skal behovet for 

nyhetsbrev eller nettside for 

informasjon internt og eksternt 

vurderes 

 

 

Fakultetsmøtets 

arbeidsutvalg og 

styringsgruppene 

 

 
8. Resultatmål 

 

Status med vurdering av 

prosjektenes resultater og plan 

for videre arbeid legges i 

fakultetsmøtet våren 2012. 

 

Fakultetsmøtets 

arbeidsutvalg og 

styringsgruppene 

 

Vårsemesteret 

2012 
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Vedlegg 

SAK-prosjekter i humanistiske fag 

 

Tysk og fransk 

Det søkes midler til etablering av et langsiktig faglig samarbeid der siktemålet både er 

nasjonal arbeidsdeling når det gjelder ekstern informasjon om universitetenes studietilbud i 

tysk og fransk og avklaring av mulighetene for samarbeid om arbeidsdelingstiltak som kan gi 

økt kvalitet og bedre gjennomstrømning på studietilbudene. Prosjektet vil ha som mål å 

etablere gode arenaer for samarbeid og arbeidsdeling universitetene imellom, og sikre det 

faktagrunnlaget som er nødvendig for å kunne igangsette konkrete tiltak allerede i 2011. 

Søker: UiO/ILOS og NTNU/IFS. Søknaden fremmes i samforstand med Institutt for 

fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. De relevante fremmedspråkmiljøene ved 

Universitetet i Tromsø, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger vil bli invitert til å 

delta i prosjektet. 

Prosjektet innvilges 400 000 kr. 

Italiensk 

Det søkes midler til utarbeidelse av faktagrunnlag og analyse for å identifisere og foreslå 

områder med potensial for samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon. 

Søker: UiO/ILOS og UiB/IF 

Prosjektet innvilges 150 000 kr. 

Spansk årsstudium 

Det søkes om midler til aktiviteter og utstyr knyttet til utvikling av felles modul/emne 15 stp i 

litteratur-og kulturkunnskap. Emnet vil fra høsten 2011 inngå i årsstudiene både ved UiA og 

HiT, og vil også bli tilgjengelig for studenter ved UiS.  

Søker: UiA og HiT 

Prosjektet innvilges 140 000 kr. 

Teatervitenskap 

Det søkes om midler til utredning og konferanse for å identifisere forskersamarbeid og 

studiesamarbeid. Prosjektet skal være en fase II av pilotprosjektet som gjennomføres i 2010. 

Søker: Prosjektgruppa ved UiO/IKOS og HF, UiB/LLE og NTNU/IKM 

Prosjektet innvilges 50 000 kr. 

Antikken, klassiske språk og klassisk arkeologi 

Det søkes om midler til etablering av faktagrunnlag, nasjonal konferanse, lærerutveksling og 

forarbeid til nordisk feltkurs i arkeologi. 

Søker: UiO/IFIKK og NTNU/IHK 

Forarbeider til søknaden har vært distribuert blant samtlige instituttledere og diskutert med 

både dem og flere i fagmiljøe 

Prosjektet innvilges 200 000 kr. 

Examen philosophicum 

Det søkes om midler til etablering av faktagrunnlag og nasjonale konferanser. 

Søker: UiO/IFIKK, NTNU/FI, UiT/IFF og UiB/IFF 

Forarbeid til denne søknaden har sirkulert i forskjellige ex.phil-miljøer 

Prosjektet innvilges 100 000 kr. 
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Medievitenskapelig administrasjonsseminar 2011 

Det søkes om midler til et seminar for teknisk-administrativt ansatte ved medievitenskapelige 

institutter ved universiteter og høgskoler i Norge. 

Søker: UiO/IMK 

Det innvilges 50 000 kr til seminar for administrativt ansatte ved institutter for 
medievitenskap.   

Oppstartsprosjekt for nordisk samarbeid innen fagområdene Sør-Asia og persisk 

Det søkes om midler til forhandlinger om og gjennomføring av et pilotprosjekt med felles 

undervisning i emner ved IKOS og ToRS, Københavns universitet. Øvrige aktuelle nordiske 

institusjoner vil inviteres inn i planleggingen av oppstartsprosjektet. 

Søker: UiO/IKOS 

Prosjektet innvilges 215 000 kr. 
 

 
 
50 000 kr avsettes til felles erfaringsutveksling og drift av SAK-arbeidet og 50 000 kr til 
diskusjon om og utvikling av modeller for samarbeid om forskerutdanning. 



 

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

 

  

  

 

 

 

Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering og evaluering av forsker 
Jóhanna Barðdal i forbindelse med stipend fra Bergens 
Forskningsstiftelse 

 
Bakgrunn 

Jóhanna Barðdal ble tildelt forskningsstipend fra Bergens Forskningsstiftelse i 2007 for 

prosjektet Indo-European Case and Argument Structure in a Typological Perspective. 

Prosjektet har finansiering fram til 31.7.2012. 

 

I tråd med punkt 10 i prosjektavtalen mellom Det humanistiske fakultet og Bergens 

Forskningsstiftelse skal fakultetet innen utløpet av prosjektperioden: 

- Foreta en internasjonal, faglig evaluering av prosjektet samt evaluering av 

prosjektledelsen. 

- Foreta bedømmelse av om prosjektleder innehar professorkompetanse for eventuell 

kalling til stilling som professor ved UiB etter endt prosjektperiode. 

 
Fakultetet har utarbeidet forslag til retningslinjer for evaluering og bedømmelse av forskere i 
forbindelse med tildelt stipend fra Bergens Forskningsstiftelse. Retningslinjene blir behandlet 
i dette møtet. 
 
Følgende komitémedlemmer er foreslått: 

- Professor Helge Lødrup, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i 
Oslo 

- Professor Alice C. Harris, Department of Linguistics, University of Massachusetts 
- Professor Joan Maling, Social, Behavioral & Economic Sciences, The National 

Science Foundation, USA 

Professor Helge Lødrup er foreslått som komiteens leder. 
 
Forslag til vedtak: 
Følgende komité oppnevnes for å  

- foreta en internasjonal, faglig evaluering av prosjektet Indo-European Case and 

Argument Structure in a Typological Perspective, samt evaluering av 

prosjektledelsen. 

- foreta bedømmelse av om prosjektleder Jóhanna Barðdal innehar 

professorkompetanse for eventuell kalling til stilling som professor ved UiB etter endt 

prosjektperiode. 

 

 Professor Helge Lødrup, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i 
Oslo 

Dato: 25.08.2011 

Arkivsaksnr: 2011/9913-ARSE 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

51/11 

06.09.2011 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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 Professor Alice C. Harris, Department of Linguistics, University of Massachusetts 
 Professor Joan Maling, Social, Behavioral & Economic Sciences, The National 

Science Foundation 
 
Professor Helge Lødrup oppnevnes som komiteens leder. 

 
 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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