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Møteinnkalling  
 

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

 
20.12.2011, 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. Hordnes 

 

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, 09.12.2011 

 

Gjert Kristoffersen   

dekan  Trine Moe 

  fakultetsdirektør 
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FS 74/11 Ph.d.-graden - Viggo Krüger - oppnevning av komité  

FS 75/11 Ph.d.-graden - Lin Bernard Nka - oppnevning av komité  

FS 76/11 Ph.d.-graden - Anne Blanchard - innstilling X 

FS 77/11 Dr.philos.-graden - Hans Bringeland - innstilling X 

FS 78/11 Ph.d.-graden - Gunn Inger Lyse - innstilling X 

FS 79/11 Ph.d.-graden - Ole Jacob Madsen - innstilling X 

FS 80/11 Ph.d.-graden - Inka Moilanen - innstilling X 

FS 81/11 Ph.d.-graden - Risley Kavu Ngala - innstilling X 

FS 82/11 Ph.d.-graden - Lin Bernard Nka - innstilling X 

FS 83/11 Ph.d.-graden - Wladimir Chavez Vaca - innstilling X 
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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:
Griegakademiet - Institutt for musikk

I PhD dr.philos,

Kandidatens navn/ Candidate ' s name: Viggo Krtiger
Født / Date of birth : 23.04.71
E-post adresse / E-mail address : Viggo,Kruger@&rieg.uib.no
Avhandlingens tittel/Titte of thesis:

Musikk - Fortelling - Fellesskap . En kvalitativ undersøkelse av ungdommers perspektiver på deltagelse i
samfunnsmusikkterapeutisk barnevernsarbeid.

Søknadsdato / Date of application:
21. november 2011

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

committee•
Tittel/Title: Professor Tittel/litle: Førsteamanuensis Tittel/litle: Førsteamanuensis
Navn og adresse Navn og adresse Navn og adresse
Even Ruud Astrid Strandbu Randi Rolvsjord
Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Griegakademiet - Institutt for
Musikkvitenskap Postboks Gimlevegen 78 musikk
1017 Blindern 9276 Tromsø Lars Hillesgt 3
0315 OSLO 5015 Bergen
W +47-22 85 47 52 %r77623272 U 975 14 878

E-mail: E-mail E-Inai1:
even.ruud imv.uio.no astrid.strandbu@uit.no randi.rolvsjord@grieg.uib.no
Fax: +47-22 85 47 63 Fax: Fax:

Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem

navn/hame

^

stituttlede'r/Head of [)epartment

navn/narre

V

Administrasjon ration

Postadresse : Besøksadresse : Telefon : Telefaks : E-post : Intemett:
Postboks 7805 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post@hf.uhno http ://www.uib.no/hf
NO-5020 Bergen .
Norway

+47 55 58 93 90



2

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.

Datd/date: Saksnr ./Case no:

rsen
P-

Fakultetsdirektør/Faculty Director: Trine Moe

Kopi til kandidat og medlemmer i bedømmelseskomiteen /Cc: Candidate and members of the evaluating
committee
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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 fremmedspråk/ the Department of Foreign Languages.
Foreløpig utfylt
i MD FX dr.philos.

Kandidatens navn/ Candidate ns name : Lin Bernard Nka
Født / Date of birth : 23.01.60
E-post adresse / E-mail address : Lin.Nka@if.uib.no
Avhandlingens tittel/Title of thesis:
La correlation temps-espace dans Peeuvre romanesque de Mongo Beti. Parcours chronotopique de
Ville cruelle, Perpdtue et Branle-bas en noir et blanc.

Saknadsdato/ Date of application:

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt/Members of the proposed evaluating
committee:
Forsteopponent/First Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent: opponent: member/head of the committee:
Tittel/Title: Professor Tittel/Title: Associate Professor Tittel/Title: Associate Professor
Xavier Gamier Auguste Owono-Kouma Margery Vibe Skagen
Professeur de litt6ratures Måitre de confdrences Institutt for fremmedspråk
francophones Ecole normale sup6rieure- PB. 7805
Universitd Paris 3-Sorbonne Universitd de Yaoundd I Universitetet i Bergen
Nouvelle B.P. (personnelle: 11008 5020 BERGEN
16bis rue Grande Yaoundd
77950 Moisenay Cameroun
France
'! IN +(237) 22670606 111 +47 55582530
E-mail: E-mail: E-mail: Margery.Skagen@if.uib.no
xavier. arrier wanadoo.fr owono.kouma ahoo.fr
Fax• Fax: Fax:
Komitemedlemmene har sagt se villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem . /The members of
the proposed~uating committee 4ave accepted to serva members ofAc cØittee.

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

Saksnr./Case no:

can: Gj Kristo e n Fakultetsdirektør/Faculty ^rector: Trine Moe

Kopi til kandidat og medlemmer i bedemmelseskomiteen/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@hf.uib.no httpllwww.uib.ndhffa/
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway
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UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 06.10.2011

Til stede: Instituttleder: Hoffinann
Gruppe A: Forsberg, Heiret, Mikaelsson, Reme
Gruppe B: Blazevic
Gruppe C: Selland
Gruppe D: Irgens, Solheim

Forfall: Selberg, Watkins, Selfjord
Sekretær: Holsen

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader.

III Referatsaker
a. FU-møte 02.09.11
b. UUI-møte 12.09.11

IV Orienteringssaker
a. Informasjon fra instituttlederen
- Instituttet avventer utlysning av stipendiatstillinger som blir ledige, i påvente
av eventuell innfrielse av ytterligere 10 stillinger til HF
- UniGlobal bidrar med 1 stipendiatstilling til AHKR
- Faste vitenskapelige stillinger som blir ledige, og som i henhold til
Bemanningsplanen skal erstattes, kan utlyses umiddelbart
- BFS-søknad oppnådde ikke støtte. Det arbeides videre med prosjektet.
b. Fakultetsstyresaker
- Fakultetsøkonomien er under kontroll
- Videre arbeid med fakultetsstrategien
- Griegakademiet, evalueringsrapport og saksgang
- Fast ansettelse som universitetslektor (FoF) finansiert med evu-midler
c. Instituttinterne tildelinger
d. Uttalelse om lesesalssituasjonen for masterstudentene i historie
e. Evaluering av ordningen med forskerskole - høringssvar
f. Strategisk plan for HF 2011-2015 - høringssvar



Sak 25 /11 Samarbeid med Vestnorsk kulturakademi
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet godkjenner det framlagte utkast til svarbrev fra AI-IKR med de
merknader som kom fram under møtet.

Eventuelt
Ingen saker.

Bergen, 7. oktober 2011

Christhard Hoffmann
Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 14.10.11, regnes protokollen som godkjent.



UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet

Fakultetstyrets medlemmer
Varamedlemmer
Dekanatet
HFSU
Adm.
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MØTEPLAN FOR VAR OG HØSTEN 2012

Følgende møtedager blir foreslått for Fakultetsstyret i vår- og høstsemesteret 2012:

MØTEDAG DATO KL INNLEV . FRIST
SAKER ,
INSTITUTT

INNLEV.FRIST
SAKER,
SAKSBEHANDLER

Tirsdag 24.01.12 09:00 03.01.12 10.01.12

Tirsdag 21.02.12 09:00 31.01.12 07.02.12
Tirsdag 20.03.12 09:00 28.02.12 06.03.12
Tirsdag 17.04.12 09:00 27.03.12 03.04.12
Tirsdag 08.05.12 09:00 17.04.12 24.04.12
Tirsdag 12.06.12 09:00 29.05.12 05.06.12
Tirsdag 11.09.12 09.00 21.08.12 28.08.12
Tirsdag
heldagsseminar

09.10.12 09:00 18.09.12 25.09.12

Tirsdag 06.11.12 09:00 16.10.12 23.10.12
Tirsdag 11.12.12 09:00 20.11.12 27.11.12

Møtene vil bli avholdt i Bibliotek for humaniora , Haakon Sheteligs plass 7, med unntak
av møtet i oktober.

Saker som skal behandles i et styringsorgan , må vavre fakultetssekretariatet i hende
senest 3 uker før møtet.

Innkalling til fakultetstyremøtene vil bli sendt ut mandag morgen uken før møtet i
overensstemmelse med Regler om fakultetsorganene, §4.3. Eventuell innkalling til
ekstraordinære møter, omberamming eller sløyfing av møter vil bli gjort kjent så tidlig som
mulig.

side 1 av 2
Postadresse e-post Det humanistiske fakultet Besøksadresse
Postboks 7805 post hf.uib.no Telefon 55 58 93 80 Harald Hårfagresgt. 1
5020 Bergen Internett www.hf.uib.no Telefaks 55 58 93 83 5007 Bergen

Org no. 874 789 542



side 2 av 2

Vi minner om at det er tjenesteplikt for medlemmene å møte på styremøter. Møtende
medlemmer har stemmeplikt

Medlemmer som må melde forfall, skal oppgi grunn , og de valgte representanter må
selv melde fra til sin vararepresentant om forfallet og overbringe sakspapirer.

Innkalling til møtene og saksforelegg vil normalt bli kunngjort på fakultetet sine hjemmesider
på intranettet samtidig som de blir sendt ut til medlemmene. Saker som er unntatt offentlighet
legges ikke ut.

Gjert Kristoffersen
Trine Moe
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Justert budsjettfordelingsmodell  

 
 

Bakgrunn 

I fakultetsstyremøtet den 16. november 2010 ble det vedtatt en ny budsjettfordelingsmodell 
for Det humanistiske fakultet (styresak 085/10, arkivsaksnr 10/8303). Fordelingsmodellen ble 
tatt i bruk for budsjettåret 2011. Før budsjettfordelingen for 2012 blir vedtatt, er det forslag 
om noen mindre justeringer av budsjettmodellen. Endringene omfatter at sentrene skal 
integreres i modellen og at det i løpet av 2011 har det kommet endringer på 
departementsnivå som gjør at mindre justeringer av modellen er ønskelig.  
 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar den justerte budsjettfordelingsmodellen. 
Fakultetsledelsen får fullmakt til å gjøre ytterligere justeringer som følge av diskusjonen i 
fakultetsstyret. 

 
 

 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 16.11.2011 

Arkivsaksnr: 2011/3822-

ANNHFE 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

66/11 

20.12.2011 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 



Justering av budsjettmodellen for budsjett 2012 
 

En ny budsjettfordelingsmodell for Det humanistiske fakultet ble vedtatt den 16. november 

2010 med virkning for budsjettåret 2011. For budsjettåret 2012 er det behov for en del mindre 

endringer av modellen. Den viktigste endringen er å inkludere sentrene i fordelingsmodellen. 

Andre endringer kommer som en konsekvens av forslag til statsbudsjettet for 2012, 

universitetsbudsjett for 2012 eller forhold som har slått for sterkt ut i eksisterende modell. 

Forslagene blir skissert under. 

 

 

Pkt. A i modellen – Stillinger og langsiktig rekrutteringsstrategi 
Stillinger som uforutsett blir ledige i løpet av året, og der faget er riktig dimensjonert ifølge 

gjeldende bemanningsplan, skal som hovedregel kunne utlyses på instituttets fullmakt. Andre 

endringer i stillinger er allerede reflektert i bemanningsplan for perioden 2012-2016 vedtatt 6. 

september. 2011, sak 48/11.  

 

Pkt. B i modellen – Areal og internhusleie 

 

Universitetet sentralt vil fra og med 2012 belaste for reell bruk av undervisningslokaler basert 

på registrerte bestillinger av plasstimer. Ved HF foreslår vi å avvente effekten av denne og 

ikke foreta noen endringer i fordelingsmodellen til instituttene for 2012. For budsjettåret 2013 

er det sannsynlig at husleie og leie av undervisningsrom legges på instituttnivå. En vurdering 

av dette blir gjort ved justering av modellen i neste års budsjettprosess. 

 

 

Pkt. C i modellen: Fakultetets drift og særskilte/ strategiske tildelinger  

 

Integrering av sentrene i budsjettfordelingsmodellen 

I fjorårets vedtak ble de tverrfakultære sentrene holdt utenfor modellen og heller gitt en fast 

ramme innenfor pkt C for særskilte tildelinger, i tillegg til direkte bevilgninger fra UiB. SVT, 

som har en stor portefølje av EU-prosjekter, fikk ingen uttelling for denne, men fikk heller en 

direkte bevilgning i 2011 som kompensasjon for manglende resultatuttelling (sak 11/486). I 

ny foreslått modell er de tverrfakultære sentrene med fullt ut og får uttelling for eventuelle 

studiepoeng de oppnår og forskningsmessige resultater. SKOK vil fra 2012 ha ansvar for 

undervisning, og vil fra 2014 få også kunne få uttelling for utdanning. 

 

Senter for middelalderstudier (CMS) er et fakultært senter med begrenset levetid, og her 

foreslår vi en delvis integrering i modellen. Senteret får i den justerte modellen uttelling for 

doktorgrader og publikasjonspoeng, men ikke for den eksternfinansierte virksomheten, som er 

grunnlaget for senterets eksistens og skal være selvfinansierende. Dette er i tråd med senterets 

innspill til budsjettforslaget for 2012. 

 

Med etableringen av Senter for Griegforskning ser vi for oss den samme modellen som for 

CMS, dersom ikke senteret holdes utenfor fakultetets økonomi. 

 

(Stipendprogram for) Kunstnerisk utviklingsarbeid 

Da budsjettfordelingen ble vedtatt i fjor, ble det sagt at ”Resultatmidler knyttet til kunstnerisk 

utviklingsarbeid kan også havne her (anm. under pkt. C), men uten nasjonale retningslinjer for 

hvordan dette skal måles, kommer dette inntil videre til å bli holdt helt utenfor 



budsjettfordelingsmodellen.” I statsbudsjettet for 2012 som ble lagt fram i oktober fikk 

universitet og høyskoler uttelling i den resultatbaserte omfordelingen (RBO) for kandidater 

fra stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på lik linje med ordinære doktorgrader. 

Departementets endring foreslår vi å inkludere i HFs budsjettfordelingsmodell under pkt D – 

fordeling til institutt og sentre, slik at instituttene med kandidater fra stipendprogram for 

kunstnerisk utviklingsarbeid får lik belønning for dette som for vanlige doktorgrader. For året 

2010 var det 1 kandidat fra stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved 

Griegakademiet. 

 

I mangel på nasjonale retningsliner foreslår vi en generell kompensasjon for kunstnerisk 

utviklingsarbeid til Griegakademiet basert på tilsvarende antall publiseringspoeng som den 

gjennomsnittlige publisering per førstestilling ved fakultetet. Eksempel: For året 2010 var ble 

det produsert 444,7 publiseringspoeng og fakultetet hadde 191 førstestillinger. Det gir 2,3 

publikasjonspoeng i snitt per førstestilling. Griegakademiet hadde 17,7 førstestillinger i 2010. 

Hvis satsen per publikasjonspoeng er 3 802 kr og 2,3 poeng for 17,7 førstestillinger blir 

uttellingen ca 157 000 kr. Dette innebærer at uttellingen for kunstnerisk utvikling vil variere 

avhengig av fakultetets samlede resultat, og ikke som en konsekvens av instituttets egen 

produksjon. 

 

Pkt. D i modellen: Resultatbaserte driftsbudsjett til instituttene 

 

Undervisningskompensasjon for dekanatet 

I 2011 ble det gitt undervisningskompensasjon til instituttene for internt tilsatte instituttledere 

og dekanat (780 t for dekan og 50% av dette for prodekan og visedekan), basert på 

undervisningsandelen i stillingene. For 2012 budsjettet foreslår vi full 

undervisningskompensasjon for alle medlemmer dekanatet med 780 t (tilsvarende 182 400/år) 

i modellen. 

 

 

Fra 2012 har Universitetsstyret vedtatt at 75 % av endringen i resultater skal videreføres til 

fakultetene. Dette har ikke direkte effekt for HFs budsjettmodell. 

 

Forskningsbasert resultatfordeling 

Fakultetets resultatfordeling for forskningsresultater har brukt den samme vekting som 

departementet i sin RBO-modell. I forslag til statsbudsjett for 2012 ble vektingen mellom EU 

og NFR endret fra henholdsvis 20 % vekting for begge til 22 % for NFR og 18 % for EU. Vi 

foreslår å følge departementets nye vekting. Vekting innenfor forskningsbasert 

resultatfordeling blir da: 

1. Doktorgrader 30 % 

2. Publikasjonspoeng 30 % 

3. Eksternfinansierte inntekter – NFR 22 % 

4. Eksternfinansierte inntekter – EU 18 % 

 

Studiebasert resultatfordeling – utreisende studenter 

Utreisende studenter ble i 2011 fordelingen tilgodesett med 15 % av den studiebaserte 

resultatfordelingen. Dette foreslår vi å redusere til 10 % fordi det er et for stort misforhold 

mellom fakultetets premiering av dette (kr 22 300 i budsjettåret 2011) og de midlene UiB gir 

per utvekslingsstudent (7500 kr for både inn- og utreisende). Hensikten med å belønne for 

utreisende studenter er også å kompensere instituttene for tap av studiepoeng, og også i denne 



sammenheng er premieringen for høy i forhold til det instituttene faktisk taper. Et 

”studentårsverk” ga instituttene ca kr 4 100 i resultatmidler i budsjettåret 2011. 

 

Forklaring til vedlegg med datagrunnlag og fordeling 

Datagrunnlaget viser fakultetets oppnådde resultater innenfor studie- og forskningssiden. De 

elementene som ikke kan klassifiseres til spesifikke grunnenheter er vist under ”Andre”. For 

forskningsbasert fordelingsgrunnlag gjelder dette prosjektvirksomheten ved CMS (NFR), små 

driftsmidler (NFR) og tap på prosjekt fra tidligere rammeprogram ved FOF (EU). For 

studiebasert fordelingsgrunnlag gjelder dette utvekslingsreiser til studiesentre og studiepoeng 

fra ex.fac. og norskkursene. I budsjettfordeling er ”Andre” beholdt fordi - man ser hvor stor 

andel dette står for og hvilke midler som da blir tilgjengelig på fakultetet til å dekke relaterte 

kostnader. I budsjettfordelingen neste år vil det bli vurdert å gi studiepoeng for ex.fac. emner 

til de instituttene som driver disse. I utkastet til vedlegg er begge alternativer med.) 

 

Pkt. E i modellen: Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet 

Ingen endringer fra fakultetets side for 2012. På nasjonalt plan er det satt i gang arbeid med en 

felles standard for beregning av indirekte kostnader i eksternfinansierte prosjekter. 

Universitetsstyret har vedtatt at det skal beregnes overhead også for Meltzer og andre eksterne 

finansieringskilder som tidligere ikke har ytt midler til dekning av indirekte kostnader. Fra 

sentralt hold varsles det om en sterk økning i satsene for husleie og administrasjon for 

eksternfinansierte ansatte, fra kr 98,000 i 2011 til kr 175,000 i 2012. Dette er et ledd i 

tilpasningen til det nye nasjonale systemet som forventes innført 1.1.2013. Økningen i 

indirekte kostnader vil ha stor innvirkning på instituttøkonomien. Særlig for institutter/sentre 

med prosjekter uten dekning for indirekte kostnader (”overhead”), vil dette kunne ha stor 

betydning (for eksempel prosjekter finansiert av Bergen Forskningsstiftelse (BFS)). Satsen 

som går til fakultetet vil ligge fast på 20 000 for eksternfinansierte årsverk og 10 000 per 

eksternfinansierte prosjekt med budsjett på over 100 000 kr i budsjettåret. 

 

Tidligere år har belastning for husleie og administrasjon blitt beregnet sentralt og automatisk  

blitt belastet prosjekteier (institutt/senter) hver måned. Nytt for 2012 er at fakultetet får denne 

belastningen for sentral administrasjon (og husleie?). Det er opp til fakultetet å finne en 

metode for å fordele administrasjonskostnadene videre ut til prosjekteierne. Forslag til 

endring i modellen er at sentrale administrasjonskostnader fordeles direkte per årsverk ut til 

prosjekteier, basert på antall eksternfinansierte årsverk. Det forutsettes her at prosjekteier som 

før får dekningsbidragsinntektene. 

 

Økningen i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet har vært svært stor ved fakultetet, fra 22 

millioner kroner i 2008 til en prognose på 60 millioner for 2011. Den eksternfinansierte 

virksomheten er hovedsakelig ikke fullfinansiert, men bidragsprosjekter som krever at 

grunnenheten stiller opp med egenandeler. Slike egenandeler kan være i form av ansattes 

forskningstid, infrastruktur eller direkte bevilgninger fra grunnbevilgningen. Instituttene og 

sentrene må vurdere hvordan ressursene skal fordeles i forhold til eksternfinansierte prosjekter 

og andre aktiviteter. 

 

 

Framtidige endringer 
Endringer av budsjettfordelingsmodellen med effekt for 2012 er skissert over.  

 

I framtiden vil det bli sett på muligheter for å gjøre ansettelser ved ex.fac. og etter- og 

videreutdanning til en del av bemanningsplanen og stillingsressursene i denne. 



Studiepoengene vil da også kunne bli fordelt ut til instituttene. Bemanningsplanen omfatter i 

dag bare fast ansatt, vitenskapelig personale innenfor den ordinære virksomheten, men i løpet 

av 2012 vil vi også utarbeide en bemanningsplan for administrativt ansatte. På sikt vil 

bemanningsplanen også omfatte vitenskapelig personale med andre ansettelsesforhold 

(øremerkede tiltak og eksternfinansierte).  

 

Videre vil det bli vurdert å legge husleiekostnader og -inntekter ut til grunnenhetene. 

 

Budsjettoverføringer fra 2011 til 2012 er vedtatt å gjelde enkelte øremerkede tiltak. Ved 

ubrukte midler i årets instituttbevilgning, kan man overføre 5% av de ubrukte midlene.  

For årene framover kan det tenkes andre ordninger der instituttene får overført en større andel 

av sitt over- eller underskudd. Den eksternfinansierte virksomheten er ofte knyttet til avtaler 

som går over flere år, mens instituttøkonomien er årsbasert. Ved en mulighet til å overføre 

noe mer midler, blir instituttene ansvarliggjort, særlig i forhold til BOA-virksomheten. 

Prinsipielt bør man ikke skyve på et eventuelt underskudd, men ta den kostnadene i det året de 

oppstår. Vi må unngå at institutt og sentre sparer så mye at de årlige bevilgingene blir for små.  

 

 

Vedlegg 

Eksempel resultatfordeling til instituttene med og uten ”Andre” 



UNIVERSITETET I BERGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET VEDLEGG 5a
RESULTATFORDELING I HFS BUDSJETTFORDELINGSMODELL - INSTITUTT OG SENTRE
DBH tall fra 2010 er grunnlag for budsjettfordelingen i 2012

Til 
fordeling: 24 000 000

Forskningsbasert fordeling (RBO): Studiebasert fordeling:
1 690 560 1 690 560 1 239 744 1 014 336 5 635 200 1 690 560 15 215 040 16 905 600

Vekting 30 % 30 % 22 % 18 % 25 % Vekting 10 % 90 % 75 %

Pkt. D

Under-
visnings-

kompensa-
sjon (inst. + 
fak. ledelse)

1) Doktor-
grader

2) Publika-
sjons-
poeng

3) Ekstern-
finansierte 
inntekter - 

NFR

4) Ekstern-
finansierte 
inntekter - 

EU

Fordeling 
forsknings-
resultater

5) Utvekslings-
studenter

6) 
Studiepoengsproduksjon 

(vektet per 
finansieringskategori)

Fordeling 
studie-

resultater

Andel 
av 

totalen

Total 
resultat 

fordeling

Resultat-
fordeling i 

2010 
budsjett

Utreisende Totalt Bachelor Master Totalt

IF           364 800         676 224        231 896         152 513           31 298          1 091 932 61,0      946 093 325,3 142,0     2 770 616     3 716 709 22 %     5 173 400     4 889 000 
LLE           364 800         169 056        529 179         375 549         223 497          1 297 281 12,0      186 117 405,3 160,9     3 357 024     3 543 141 22 %     5 205 200     5 552 000 
AHKR           364 800         422 640        511 312         191 121         307 099          1 432 172 27,0      418 763 433,0 215,6     3 845 895     4 264 658 25 %     6 061 600     5 280 000 
FOF           182 400         169 056          65 767             8 066                   -               242 889 1,0        15 510 64,7 33,0        579 293        594 803 4 %     1 020 100        808 000 
GA           182 400           84 528          26 611                   -                     -               111 139 2,0        31 019 417,9 19,2     2 591 699     2 622 718 12 %     2 916 300 1)     1 971 000 
SKOK                   -            51 321           64 772                   -               116 093 0,0                -   0,0 0,0                  -                    -   0 %        116 100 
SVT           84 528          60 065           54 845         494 837             694 276 0,0                -   6,0 0,0          35 576          35 576 3 %        729 900 
CMS           84 528        214 409                   -                     -               298 937 0,0                -   0,0 0,0                  -                    -   1 %        298 900 
Andre                   -                    -           392 877          (42 396)             350 481 6,0        93 058 343,2 0,0     2 034 937     2 127 996 10 %     2 478 500 2)
TOTAL        1 459 200      1 690 560     1 690 560      1 239 744      1 014 336          5 635 200             109   1 690 560     1 995      571   15 215 040   16 905 600 100 %   24 000 000   18 500 000 

1) Griegakademiet vil i tillegg få en bevilgning fra pkt C i modellen for å dekke timelærermidler samt kompensasjon for kunstnerisk utviklingsarbeid.
2) "Andre" fellestiltak, eller faktorer som er tatt ut av modellen. Forskning: SFF-prosjekt ved CMS (NFR), tap på EU-prosjekt fra 6. rammeprogram. Utdanning: Utvekslingsstudenter til studiesentret i York, Studiepoeng ex.fac., norskkurs.



UNIVERSITETET I BERGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET VEDLEGG 5b
RESULTATFORDELING I HFS BUDSJETTFORDELINGSMODELL - INSTITUTT OG SENTRE
DBH tall fra 2010 er grunnlag for budsjettfordelingen i 2012

Til 
fordeling: 24 000 000

Forskningsbasert fordeling (RBO): Studiebasert fordeling:
1 690 560 1 690 560 1 239 744 1 014 336 5 635 200 1 690 560 15 215 040 16 905 600

Vekting 30 % 30 % 22 % 18 % 25 % 10 % 90 % 75 %

Pkt. D

Under-
visnings-

kompensa-
sjon (inst. + 

dekanat)
1) Doktor-

grader

2) Publika-
sjons-
poeng

3) Ekstern-
finansierte 
inntekter - 

NFR

4) Ekstern-
finansierte 
inntekter - 

EU

Fordeling 
forsknings-
resultater

5) 
Utvekslings-

studenter

6) 
Studiepoengsprodu

ksjon (vektet per 
finansieringskatego

ri)

Fordeling 
studie-

resultater

Andel 
av 

totalen

Total 
resultat 

fordeling

Resultat-
fordeling i 

2010 
budsjett

Totalt Totalt

IF           364 800         676 224        231 896         223 267           30 043          1 161 430        1 001 205                     3 198 384     4 199 589 24 %     5 726 000     4 889 000 
LLE           364 800         169 056        529 179         549 773         214 530          1 462 538           196 958                     3 875 330     4 072 289 25 %     5 900 000     5 552 000 
AHKR           364 800         422 640        511 312         279 786         294 778          1 508 516           443 157                     4 439 681     4 882 837 28 %     6 756 000     5 280 000 
FOF           182 400         169 056          65 767           11 808                   -              246 631             16 413                        668 733        685 146 5 %     1 114 000        808 000 
GA           182 400           84 528          26 611                   -                     -              111 139             32 826                     2 991 843     3 024 670 14 %     3 318 000 1)     1 971 000 
SKOK                  -            51 321           94 821                   -              146 142                     -                                   -                   -   1 %        146 000 
SVT           84 528          60 065           80 289         474 985            699 866                     -                            41 069          41 069 3 %        741 000 
CMS           84 528        214 409                   -                     -              298 937                     -                                   -                   -   1 %        299 000 
TOTAL        1 459 200      1 690 560     1 690 560      1 239 744      1 014 336          5 635 200        1 690 560                   15 215 040   16 905 600 100 %   24 000 000   18 500 000 

1) Griegakademiet vil i tillegg få en bevilgning fra pkt C i modellen for å dekke timelærermidler samt kompensasjon for kunstnerisk utviklingsarbeid.



 

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

 

  

  

 

 

Budsjettfordeling 2012  

 
I denne saken legges det frem forslag til hvordan Det humanistiske fakultetets budsjett skal 
fordeles for 2012.  
 
Universitetets budsjett ble vedtatt i styret 1. desember, og fakultetene fikk der tildelt sine rammer. 
 
Vedlagte forslag til budsjettfordeling er laget med utgangspunkt i universitetets rammer tildelt Det 
humanistiske fakultet, fakultetets vedtatte budsjettforslag fra møte 06.09.11 (sak 47/11) og den 
justerte budsjettfordelingsmodellen – vedtatt 16.11.2010 og 20.12.2011.  
 
Universitetets tildelingsbrev til fakultetet med konkretiseringer vil bli sendt i løpet av desember, 
eventuelt tidlig i januar 2012. Det kan derfor bli nødvendig med en justering av 
budsjettfordelingen når tildelingsbrevet er mottatt og regnskapet for 2011 er avsluttet, med 
tilhørende overføringer til institutt og sentre.  
 
Fakultetsstyret forslag til budsjett for 2012. Forslaget ble oversendt universitetet sentralt som 
grunnlag for arbeidet med det samlede budsjettet. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjettrammen for 2012 inkludert 
forslag til fordeling av driftsbudsjett til institutt og sentre i 2012. Dekan og fakultetsdirektør gis 
fullmakt til å justere budsjettfordelingen i samsvar med endelig tildelingsbrev 
 
Fakultetsstyret godkjenner forslag til fordeling av ledige postdoktorstillinger i 2012. 
 
Fakultetsstyret ber om at årsregnskap for 2011 og oversikt over overføringer til institutt og 
sentre legges frem som sak i møte våren 2012.   

 
 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 04.11.2011 

Arkivsaksnr: 2011/3822-TRM 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

67/11 

20.12.2011 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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1. Innledning 
Fakultetsstyret vedtok i møte 06.09.11 sak 47/11 forslag til budsjett for 2012. Forslaget ble 
oversendt universitetet sentralt som grunnlag for arbeidet med det samlede budsjettet. 
Universitetsstyret vedtok i møte 1.12.10 budsjettet for UiB samt rammebetingelser og budsjett 
for fakultetene. Selve tildelingsbrevet til fakultetet med konkretiseringer vil bli sendt i løpet 
av desember, eventuelt tidlig i januar 2012.  
 
I universitetsstyresaken ”Budsjett for Universitetet i Bergen 2012” (2011/4910) som ble 
behandlet 1. des. 2011, har Det humanistiske fakultet fått bevilget 323 056 000 kr innenfor 
rammen. I tillegg er det satt av kr 3,22 mill til midlertidige avsetninger utenfor rammen. 
Budsjettprognosen for bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) er på kr 60 mill. 
 
I dette forslaget til budsjettfordeling fordeles midlene bevilget av Universitetsstyret videre til 
tiltak og enheter i tråd med Det humanistiske fakultets vedtatte budsjettfordelingsmodell.  
 
Den nye strategien for Det humanistiske fakultet ble vedtatt i fakultetsstyret den 22.nov 2011. 
Det sentrale prinsippet i budsjettmodellen at så mye som mulig av fakultetets ressurser skal 
disponeres på grunnenhetsnivå, står også sentralt i strategien. Det foreslås i tillegg avsatt 2 
mill til oppfølging av strategien på fakultetsnivå i 2012. De konkrete tiltakene knyttet til 
denne avsetningen vil bli spesifisert i en egen handlingsplan.  
 
I kapittel 2 blir hovedlinjene i universitetets budsjett oppsummert. Den økonomiske 
situasjonen ved HF blir beskrevet i kapittel 3. Forslag til budsjettfordeling blir lagt fram i 
kapittel 4 sammen med en prognose for overføringer til 2012 for instituttene.  
 
Budsjettet for 2012 vil bli revidert i forbindelse med avslutning av regnskapet for 2011 for å 
beregne de faktiske overføringer til instituttene. Dette blir en egen sak for fakultetsstyret i 
forbindelse med behandling av regnskapsavslutningen for 2011. 
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2. Universitetets budsjett 2012 
 
Universitetet finansieres først og fremst av rammetilskudd fra Kunnskapsdepartementet 
(grunnbevilgning-GB) og ulike bidrags- og oppdragsinntekter (BOA).  
 
I forslag til statsbudsjett utgjør den samlede bevilgning fra Kunnskapsdepartementet (KD) til 
UiB i 2012 kr 2 587 mrd. Av dette er ca 10,5 mill knyttet til videreføring av studieplasser gitt 
i 2010 og nye studieplasser i 2012. Ca 0,4 mill er resultatmidler på utdanningssiden og ca 7,8 
mill i resultatmidler på forskningssiden. Kostnadsbudsjettet som er foreslått vedtatt er kr 
2 606 millioner, noe høyere enn bevilgningen fra KD. 
 
Budsjettprognosen for BOA for 2012 er kr 765 mill og er basert på fakultetenes innspill i 
budsjettforslaget fra september. 
 
Lønns- og priskompensasjon er på 3,1 % og videreføres i sin helhet til fakultetene. 
Arbeidsgivers andel av pensjonskostnader øker fra 11,2 % til 12,1 % i 2012. 
 
Universitetets strategi for 2011 – 2015 gir føringer for de budsjettmessige prioriteringene for 
årene fremover. Kvalitet skal være en grunnleggende premiss for prioriteringer innenfor både 
forskning og utdanning. Strategien ble vedtatt av Universitetsstyret i april 2011. 
 
Prinsippene fra 2011 videreføres. Det vil si best mulig rammebetingelser for grunnenhetene, 
blant annet gjennom styrking av basisbevilgningen. Risautvalgets innstilling følges opp 
gjennom videreføring av finansieringsmodellens resultatelementer.  Andelen resultatmidler 
fra avlagte studiepoeng som tilføres fakultetene er på 75 %, og på forskningssiden videreføres 
nå departementets RBO-modell med 75 %.  Dette innebærer at ressursene i større grad 
kanaliseres til de fakultetene som oppnår gode resultater, men betyr også at risikoen for 
resultatsvingninger i større grad flyttes til fakultetene. 
 
Samtidig med at fakultetene får en større andel av endring i resultatmidler, flyttes 
kostnadsansvaret for en del tiltak over til fakultetene. Eksamenskostnader på utdanningssiden 
og egenandeler for EU-prosjekter (unntatt ERC) er to eksempler. Før vi får tildelingsbrevet er 
det vanskelig å gjøre en korrekt vurdering av kostnadssiden. 
 
En viktig endring i Universitetsstyrets forslag gjelder indirekte kostnader. Med stadig økende 
BOA-virksomhet, er det viktig å ha robuste metoder for å fordele indirekte kostnader til denne 
delen av universitetets aktivitet. Ved UiB har prinsippet vært å belaste prosjekteierne for 
husleie og sentrale administrasjonskostnader for alle eksternfinansierte årsverk. For 2011 var 
satsene hhv 45 000 og 53 000, totalt 98 000 per årsverk. (HF har i tillegg belastet for 
fakultetsadministrasjon med 20 000 kr.) For 2012 er det foreslått å øke satsene vesentlig, fra 
98 000 til 175 000 per årsverk. Detter er et ledd i en tilpasning til nasjonale prinsipper som 
ventes å komme i 2012 med virkning fra 1.1.2013. De indirekte kostnadene skal dekkes ved 
overheadinntekter på 40 % av lønnskostnadene (eller mindre dersom bidragsyter gir en lavere 
overheadsats). Fakultetene, ikke prosjekteierne, blir belastet de indirekte kostnadene fra og 
med 2012. Fakultetene må deretter selv fordele kostnadene videre til sine enheter.  
 
Det er også vedtatt at førstesemesterstudiet ex.phil. vil bli finansiert av fakultetene, ikke med 
en sentral bevilgning som nå. Samtidig vil studiepoengene tilhørende ex.phil. bli fordelt ut til 
fakultetene. Totalrammen for tiltaket er 16 500 mill (uendret fra 2011), mens 
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studiepoengsinntektene er ca 11 millioner. Fordelingen av inntekter og kostnader til 
fakultetene er ikke redegjort for, heller ikke hvordan gapet mellom inntekter og 
kostnadsrammen skal dekkes. 
 
Universitetsstyret foreslår like satser for stipendiat- og postdoktorstillinger fordelt gjennom 
grunnbevilgningen på 753 000 fra og med 2012. Dette er lavere enn Forskningsrådets satser 
på 877 000. Målet er først og fremst en forenkling av systemet. Nytt av året er også at 
bevilgningene til rekrutteringsstillingene skal dekke administrasjonskostnader ved 
universitetet sentralt med 60 000 per årsverk (halv sats av BOA-årsverk fordi bevilgningen fra 
KD er for lav til å dekke full sats). 
 
Universitetets investeringsramme innenfor grunnbevilgningen økes fra kr 24,8 millioner til kr 
26 millioner i 2012. Dette er vitenskapelig utstyr, særlig ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet og Det medisinsk-odontologiske fakultet. HF er av dette tildelt kr 
2 millioner til utskifting av musikkinstrumenter. 
 

Universitetets felles formål 
Universitetet prioriterer i budsjettet en rekke felles formål der fakultet, institutter og 
fagmiljøer kan søke om midler. I tillegg til de konkrete strategiske tildelingene som er gitt til 
enkeltfakulteter er det avsatt  midler som eventuelt vil bli fordelt etter søknad knyttet til 
følgende felles satsninger:  
 

Fri forsk 
Ordningen med å støtte frie, forskerinitierte prosjekter, med god bedømming, men som ikke 
har oppnådd støtte i Forskningsrådet og EU videreføres. Den sentrale avsetningen er økt 
kraftig, fra 7 mill i 2010 til 10 mill i 2011 og 21 mill i 2012. 

Driftsmidler i samsvar med forslag fra Fagerbergutv alget 
Nytt av året er en ordning som sikrer driftsmidler til forskere som publiserer. I følge På 
Høyden vil alle forskere som har produsert minst ett publiseringspoeng i snitt de siste årene, 
vil få inntil 25 000 kroner hver i personlige driftsmidler. Beløpets størrelse må foreløpig anses 
som svært usikkert. 

Utviklingsforskning 
Utviklingsforskning og globale studier er strategiske områder for universitetet. Tiltaket øker 
med 2 millioner fra 2011 til 2012 til totalt 12 mill. UiB Global skal utvikle den flerfaglige 
virksomheten på dette området. HF har allerede mottatt en 3-årig rekrutteringsstilling under 
dette programmet (AHKR).  

Internasjonalisering 
Budsjettet for internasjonalisering øker med 0,5 mill til 6 mill kr i 2012. Den nye 
handlingsplanen for internasjonalisering ble vedtatt i 2011 og vil bli retningsgivende for 
hvilke tiltak som finansieres. 

Kvalitetsutvikling i studieprogrammene 
Det bevilges 1,4 mill kr sentralt til dette formålet. 
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Personalpolitiske tiltak og likestilling 
Totalt budsjetteres det med 17,9 mill kr til personalpolitiske tiltak og likestilling. Det satses på 
kompetansebyggende tiltak og forskerlederopplæring. Likestillingstiltak reduseres med 1,6 
mill kr til 3 mill kr innenfor denne posten. 

Andre tiltak 
Satsing på vitenskapshistorie og nyutgivelse av Holbergs samlede verker fortsetter. I tillegg 
kommer det midler til digitaliseringsprosjekter, kalt DiGUiB. 
 
 
 

3. HFs økonomiske situasjon  
Fakultetet har hatt en svært stram økonomi de siste årene. Dette skyldes et stort opparbeidet 
underskudd fra 2008/09 og det faktum at lønnskostnadene har utgjort en for stor del av 
fakultetets samlede budsjettramme. Denne situasjonen er nå endret. Fakultetet har nedbetalt 
underskuddet raskere enn forventet, og lønnskostnadene viser en svak nedgang. Selv om ikke 
regnskapsresultatet for 2011 er klart, ligger fakultetet an til å få en positiv overføring på 
grunnbevilgningen til 2012, noe som i utgangspunktet gjør handlingsrommet betydelig større. 
 
Tabell 1: Inntekts- og kostnadsutvikling for grunnbevilgningen 2006-2010 

Regnskap 2006 2007 2008 2009 2010
3 inntekter 276,5 276,9 298,8 316,4 324,4
4 investeringer 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
5 lønn -217,4 -230,5 -248,4 -260,1 -266,3
6-7 andre driftskostnader -39,9 -37,9 -40,8 -38,0 -33,4
8-9 interne transaksjoner -17,3 -19,8 -18,0 -22,1 -18,5
Overføring fra året før 0,0 8,8 -2,5 -11,0 -8,7
Resultat grunnbevilgning 1,8 -2,5 -11,0 -14,8 -2,6  
 
Resultat grunnbevilgning viser utviklingen i overføringene fra år til år. Ved utgangen av 2010 
var det et merforbruk på 2,6 mill kr. 
 
 
Tabell 2: Stillingsutvikling innen grunnbevilgningen 2007-2011 (DBH) 

2007 2008 2009 2010 2011
Administrative stillinger 93,7 100,1 92,7 95,6 94,4
Avdelingsingeniør 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Vitenskapelige stillinger 356,5 347,9 353,7 345,9 354,6

450,7 448,5 446,9 442,0 449,5  
 
Stillingstallet for 2011 er omtrent uendret sammenlignet med 2007. 
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4. Det humanistiske fakultet - budsjett 2012 
 
Budsjettet til Det humanistiske fakultet er delt i to hoveddeler: grunnbevilgningen og bidrags- 
og oppdragsfinansiert virksomhet. Størst vekt blir lagt på grunnbevilgningen. Kapittelet om 
grunnbevilgningen er delt inn i to hovedområder: budsjettrammen (”Hvor mye får vi i 
bevilgninger fra UiB sentralt?”) og budsjettfordelingen (”Hva skal midlene brukes til og hvem 
skal få disponere dem?”). Budsjettrammen er gitt, mens budsjettfordelingen vedtas av 
fakultetsstyret. Forslag til budsjettfordeling for 2012 tar utgangspunkt i den vedtatte 
budsjettfordelingsmodellen, eksisterende bemanning og gjeldende forpliktelser. Senter for 
Griegforskning er ikke tatt med i kostnadsgrunnlaget, da dette vil bli holdt utenfor fakultetets 
ordinære rammer. 

4.1 Budsjettramme grunnbevilgning 2012 (”Hvor mye f år vi?”) 
Den generelle budsjettrammen for HF er økt fra kr 295,4 millioner i 2011 til kr 323,1 
millioner i 2012. Dette utgjør en endring i budsjettrammen på 9 % i forhold til fjoråret. 
Samtidig øker kostnadene uten at vi ennå har god nok oversikt over omfanget av dette. 
Endringene viser i tabellen under og blir videre forklart i teksten. 
 
Tabell 3: Budsjettramme grunnbevilgning HF 2012 
Budsjettramme 2011 (i tusen kroner) 295 397
Lønns- og priskompensasjon (3,1%) 9 157
Resultatuttelling forskning -2 675
Resultatuttelling utdanning 2 225
Endring i stipendiater og postdoktorer (hjemler) 1 040
Nye gjennomsnittssatser rekrutteringsstillinger 9 678
Nye studieplasser 2 703
Tilskudd husleie 1 213
Spesiell endring 3 119
Endring bidrag infrastruktur 1 199
Oppgaveendring 0
Sum tildelt 2012 323 056

Endring fra 2011 27 659  
 
Lønns- og priskompensasjon for 2012 er på 3,1 %. Denne økningen er videreført i sin helhet 
fra KD til UiB og fra UiB til fakultetene.  
 
Fakultetet fikk i 2011 en symbolsk styrking av basisbudsjettet på 0,7 mill på grunn av 
fagbredde. Denne styrkingen ligger allerede inne i rammen fra 2011. Det er ikke gitt en 
ytterligere styrking for 2012. 
 
Resultatmidler for 2012 blir gitt på grunnlag av endring i utdanningsparametere og 
forskningsparametre fra 2009 til 2010.  
 
Resultatuttellingen for forskning er basert på et fast pengebeløp som fordeles mellom Norges 
forskningsinstitusjoner basert på endring i antall oppnådde doktorgrader, endring i 
publikasjonspoeng, endring i innbetalte bidragsinntekter fra Norges forskningsråd og EU. 
Dette kalles resultatbasert omfordeling (RBO). UiB deler igjen ut resultatmidler til fakultetene 
etter samme nøkkel som KD. På tross av at fjoråret var et svært godt år for fakultetet med 
hensyn til BOA-inntekter, er det en nedgang i resultatinntekter fra i fjor, noe som betyr en 
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nedgang i inntekter på 2,7 millioner i årets budsjettramme. Dette skyldtes særlig nedgang i 
innbetalte EU-midler fra 2009 til 2010. På den positive siden ble såkalte HERA-prosjekter 
(EU-prosjekter som gis av forskningsrådene til EU) også inkludert i grunnlaget.  
 
Resultatuttellingen for utdanning er basert på økningen i studiepoeng og antall innreisende- 
og utreisende utvekslingsstudenter. Her er det faste satser per studiepoeng innenfor hver 
finansieringskategori og en fast sats for utvekslingsstudenter. Ved økt aktivitet vil totalbeløpet 
til fordeling øke (i motsetning til RBO der det er et tak på beløpet på nasjonalt nivå). For HF 
ble det en økning på kr 2,2 mill. Fakultetet har for første gang på 6 år fått en økning i 
inntekter knyttet til studiepoengproduksjonen. Fra 2009 til 2010 ble det en økning i 
studiepoengproduksjon på 71,4 stp totalt. De største positive endringene var på bachelor-
nivået (+90,2 stp)og innenfor musikkfagene (+10,3 stp). Utviklingen i studiepoeng på master-
nivå var negativ (-41,5 stp). Masterstudenter innen musikkterapi skal med effekt for 
budsjettåret 2012 innplasseres i høyere finansieringskategori (fra D til B). Denne endringen 
antas å komme i tillegg til tildelingen over med ca 0,5-1 millioner. Økning i antall 
utvekslingsstudenter ga i tillegg en økning i resultatuttellingen på 140 000 kr. 
 
Tabell 4: Budsjettramme for rekrutteringsstillinger  HF 2012 
Budsjettramme 2011 rekrutteringsstillinger (kroner) 51 162 000
Lønns- og priskompensasjon (3,1%) 1 586 000
Avslutning av 1 midlertidig 3-årig stipendiatstilling V11 
(helårseffekt) -347 000
Avslutning av 6 midlertidige stipendiatstillinger V12 
(halvårseffekt) -2 079 000
7 nye midlertidige 4-årige stipendiatstillinger H12 
(halvårseffekt) 2 426 000
Videreføring 2 stipendiatstillinger fra H11 (helårseffekt) 693 000
Videreføring 1 postdoktorstillinger fra H11 (helårseffekt) 347 000
Omlegging av finansieringsgrunnlaget 9 678 000
Husleiekomponent (økning fra 45-53 000/åv) 761 000
Sum tildelt 2012 64 227 000

Endring fra 2011 13 065 000  
 
Rekrutteringsstillinger blir i følge universitetsstyresaken økt med 13,1 millioner for HF. I 
tabell 4 over er alle nevnte tildelinger/avslutninger spesifisert slik at denne endringen blir 
forklart. Med alle endringer øker budsjettrammen til 64,2 millioner. Kostnadene kommer også 
til å øke i forhold til tidligere år, blant annet med 60 000 per årsverk for å dekke sentrale 
administrasjonskostnader. Netto vil det sannsynligvis bli en økning fordi det blir en reell 
økning i sats per rekrutteringsstilling. HF har ligget lavt i forhold til UiBs gjennomsnitt, og 
blir i 2012 løftet opp på et høyere nivå. 
 
Nye studieplasser er videreført med kr 2,7 mill. Av disse er 2,3 mill kr videreføring fra 67 
studieplasser fra 2009 (40 bachelor, 10 integrert lektorutdanning, 17 videreutdanning lærere). 
Økt studentopptak til 5 studieplasser fra høst 2011 er lagt inn med helårseffekt med kr 0,4 
mill. 
 
Tilskudd til internhusleie er økt med kr 1,2 mill på grunn av ny modell for betaling av 
undervisningsrom. Dette gir et nytt nullpunkt for undervisningslokaler for 2012, da en ny 
ordning for belastning av undervisningsrom trer i kraft. Totale arealkostnader øker med ca 2,9 
millioner og blir dermed ikke kompensert fullt ut. I tillegg har fakultetet tilleggsutgifter på 1,1 
mill knyttet til leie av kontorer og undervisningslokaler for musikkterapi. 
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Spesiell endring på 3,1 millioner Det går ikke fram av budsjettsaken hva denne spesielle 
endringen inneholder. Vi må avvente til tildelingsbrevet kommer. 
 
Bidrag til infrastrukturtiltak for eksternt finansierte årsverk ble trukket ut av rammen i årene 
2010 og 2011 med hhv 618 000 og 580 000 som rammekutt for å finansiere manglende 
dekningsbidrag knyttet til eksternfinansierte prosjekter. For budsjettåret 2012 blir rammen økt 
med samme nominelle sum, kr 1,2 mill. 
 
SKOK og SVT Innenfor fakultetets ramme ligger også tilskudd til Senter for kvinne- og 
kjønnsforskning (SKOK) og Senter for vitenskapsteori (SVT). Beløpene blir ikke klare før 
bevilgningsbrevet fra universitetsledelsen kommer. Men SVT har fått en styrking på 750 000 
kr. Dette beløpet vil bli brukt til å dekke én av to stillinger ved senteret som trenger 
finansiering. 
 

Budsjettramme for øremerkede midler 
 
I UiBs budsjett er det i tillegg sentrale avsetninger til felles satsninger og tiltak som HF har 
ansvar for. Dette gjelder Senter for middelalderstudier, førstesemesterstudiet, ex.phil., norsk 
for utenlandske studenter/ansatte og utenlandske studiesentre. De midlertidige avsetningene 
eller øremerkede midlene er ikke direkte omtalt for HF i Universitetsstyrets budsjettsak. Vi 
kan ikke sette opp en fullstendig oversikt over inntektene nå, men kostnadene har vi oversikt 
over. 
 
De viktigste øremerkede midler er: 
 

• Stipendiater/Postdoktorer – til sammen 64,2 millioner 
• Ex.phil. – uvisst hvilken totaleffekt det blir med innføring av ny ordning 
• Norsk for fremmedspråklige – 8 millioner 
• Studiesentre – beløp ikke klart før bevilgningsbrevet kommer 

 
Deler av driftselementet i disse øremerkede midlene vil bli fordelt til institutt og sentre, men 
det er for tidlig å komme med detaljerte tall for dette.  
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4.2 Budsjettfordeling (”Hva skal midlene brukes til  og hvem skal få 
disponere dem?”) 
 
Fakultetsstyret vedtok i 2010 en ny budsjettfordelingsmodell for det humanistiske fakultet. 
Modellen er justert i fakultetsstyremøtet 20.12.2011. Den vedtatte langsiktige 
bemanningsplanen og budsjettmodellen er utgangspunkt for fordeling av budsjettet for 2012. 
SKOK , SVT og CMS er nå integrert i budsjettmodellen og Griegakademiets utøvende 
virksomhet er lagt inn med særskilt bevilgning. Dette er en kompensasjon for manglende 
resultatuttelling for kunstnerisk utviklingsarbeid. 
 
Et viktig prinsipp i budsjettmodellen er å styrke handlingsrommet og legge ansvaret for 
prioriteringer i større grad på instituttene. Fordelingen av budsjettet for 2012 følger 
budsjettmodellens oppbygging.  
 
Grunnbevilgningen er todelt. Den består av et annuum (3/4 av tildelingen) og øremerkede 
midler (1/4 av tildelingen). Øremerkede midler har per definisjon et formål og skal bare i 
begrenset grad fordeles. Fordeling av annuum er hovedelementet i budsjettfordelingen.  

Fordeling av annuum 
Fordeling av annuum eller frie midler er basert på forslaget til tildeling fra 
universitetsstyresaken, justert for de elementene som er øremerket. Totalt går 272 millioner 
kroner inn i fordelingsgrunnlaget.  
 
Tabell 5: Hovedelementene i budsjettmodellen 
Sum tildelt grunnbevilgning 323
Derav stip/pdok -64
Derav utstyr Grieg -2
=KD-inntekter annuum 257
Inntekt for CMS 5
Andre frie inntekter 10
Totale tilgjengelige frie midler 272

A. Lønnskostnader langsiktige stillingsressurser -203
A. Forventet innsparing ledige stillinger og refusjoner 10
B. Husleie -35
C. Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger -23
D. Driftsbudsjett institutter & sentre -24
E. BOA-effekt på fak annuum 3
Anvendelse frie midler -272  
 
 
Budsjettfordelingsmodellen gir føringene for hvordan de frie midlene fakultetet er tildelt skal 
fordeles. Den tar utgangspunkt i de 5 punktene som utgjør annuumet: faste stillinger, husleie, 
fakultetets drift og særskilte satsinger, institutt og sentres drift, og effekt av BOA på 
grunnbevilgningen. 
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Pkt A Lønnsbudsjett langsiktige stillingsressurser 
 
Lønnsbudsjettet for 2012 for stillinger innenfor den langsiktige bemanningsplanen er på kr 
201 mill. Rekrutteringsstillinger, midlertidig ansatte og prosjektansatte er ikke tatt med i dette 
grunnlaget. 
 
I tillegg til det ordinære lønnsbudsjettet avsettes 2 mill til professoropprykk som skjer 
gjennom året. Disse har tilbakevirkende kraft til søknadstidspunktet og kan dermed utgjøre 
betydelige beløp. 
 
Tabell 6: Budsjetterte lønnskostnader  2012 

mill kr
Lønnskostnader vitenskapelige 108
Lønnskostnader administrative 32
Sosiale kostnader vitenskapelige og administrative 62
Professoropprykk 2
Lønnsbudsjett faste stillingsressurser innenfor ann uum 203
Forventet innsparing refusjoner -6
Forventet innsparing ledige stillinger -4
Lønnskbudsjett til fordelingsmodell 193  
 
I budsjettfordelingen legger vi inn en forventet besparelse på refusjoner i forbindelse med 
sykdom og permisjoner på 6 mill kr. Dette er basert på et konservativt gjennomsnitt fra 
perioden 2006-2010. 
 
Vi forventer også en besparelse på stillinger som p.t. er ubesatt, eller der det ennå ikke er 
foretatt ansettelse. I disse tilfellene vil fakultetet tildele instituttet lønnsmidler for 
undervisningsdelen av stillingen (390 t. i lønnstrinn 57 per semester). I de fleste tilfeller vil 
fakultetet dermed spare over halvparten av lønnskostnadene, omtrent tilsvarende 
forskningsandelen av stillingen. Dette gjelder kun de stillinger som er godkjent ifølge 
bemanningsplanen, ikke de som skal trekkes inn. For 2012 er estimatet for en slik besparelse 
kr 4 mill. Hvor sannsynlig dette er, kommer an på hvor raskt det tilsettes i nye stillinger og 
om det blir avganger som ikke er beregnet.  
 
Med et lønnsbudsjett på kr 203 mill og forventede besparelser på 10 mill kr, vil 
totalkostnaden som går inn i fordelingsgrunnlaget være 193 mill kr. 
 

Pkt B Areal og husleie 
 
Alle fakulteter blir belastet for husleie for kontorer og undervisningslokaler. Fra og med 
1.7.2010 ble husleien basert på 4 komponenter: grunnleie, drift, felleskostnader og energi. 
Tiltak har blitt gjort på hele UiB for å synliggjøre og få ned energikostnaden. 
Kostnadsveksten for husleie er 5,3 % og for energi 5,2 % sammenlignet med 2011.  
 
Fakultetet har også direkte husleieutgifter for leie av hhv kontorlokaler og 
undervisningslokaler for musikkterapi på 800 000 og 300 000 for 2012.  
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Totale husleiekostnader som går inn i beregningsgrunnlaget i budsjettfordelingsmodellen er 
dermed 28 mill kr for kontorlokaler og 6 millioner for undervisningslokaler belastet gjennom 
universitetet og 1,1 millioner til eksterne, totalt 35,1 millioner kroner. 
Se vedlegg for detaljert oversikt over husleiekomponenter. 
 
Tabell 7: Husleie 

mill kr
Intern husleie - kontorer 28,1
Intern husleie - undervisningsrom 6,1
Ekstern husleie - kontorer 0,8
Ekstern husleie - undervisningsrom 0,3
Husleieutgifter 35,3  
 
 

Pkt C Fakultetets drift og særskilte /strategiske t ildelinger 
 
Pkt C inneholder de fleste elementer som ikke framkommer under de andre punktene. Det er 
en svært variert blanding av utgifter og inntekter til fakultetet. Den økonomiske situasjonen 
ved fakultetet er forbedret sammenlignet med fjorårets budsjettfordelingssak, og 5 mill kr i 
nedbetaling av tidligere merforbruk er derfor ikke tatt med i årets utgiftsoversikt.  
 
Det som er tatt med under pkt. C er inndelt i følgende hovedgrupper: 
 
 
Tabell 8: Fakultetets drift og særtildelinger 

mill kr
Eksterne avtaler eller forpliktelser 1,0
Særbevilgninger til institutt/sentre 5,9
Fakultetets driftskostnader 21,9

Fakultetets driftsinntekter -6,1
Fakultetets driftskostnader og inntekter 22,6  
 

1. Eksterne avtaler eller forpliktelser: De største postene er: brukertilskudd til Det norske 
institutt i Roma, Cinemateket (utløper, reforhandles eller sies opp i 2013), 25 % av 
rådgiverstilling i forskningsavdelingen. Totalt utgjør dette punktet ca 1 million kroner. 

2. Særbevilgninger institutt/sentre: Dette er fakultetsinterne særbevilginger. Elementer 
som ikke passer inn i modellens punkt D, eller som skyldes urimelige følger av den 
fordelingen, hører hjemme her. Eksempler er driftskostnader til Wittgensteinarkivet 
(som tidligere ble utført på Uni Digital), diverse ekstratildelinger til Griegakademiet 
(drift digitaliseringsprosjekt, praksislærere til musikkterapi og timemidler). 
Timemidlene til Griegakademiet har blitt redusert på grunn av ansettelser i faste 
stillinger som tidligere ble dekket over timemidlene. Driftskostnader til tiltaket KARK 
kommer også her, samt drift av emnene Praktinfo og Psana. Drift av det tverrfakultære 
satsingsområdet Region og regionalisering er videreføring av en sentral bevilging til 
fakultetet. I tillegg blir sommerkurset for utenlandske studenter på nordisk dekket av 
fakultetet. De tidligere grunnbudsjettene for SKOK og SVT er foreslått videreført som 
særbevilgninger i 2012, med lønns-og priskompensasjon. Grunnbudsjettene i 2011 var 
for SKOK 448 000 og for SVT på 1 268 000. SVT har i tillegg en bevilgning på 
250 000 kr fra fakultetet gitt i 2011 fordi senteret ikke fikk noen uttelling for sine 3 
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EU-prosjekter utenfor budsjettmodellen. Totalt utgjør særbevilgninger til institutt og 
sentre ca 5,9 millioner kroner. 

3. Fakultetets driftskostnader Fakultetet dekker driftskostnader for sekretariatet og 
diverse fellestiltak for hele fakultetet. Institusjonens andel av ”Småforsk” må dekkes 
av fakultetene (ca 2,7 mill for HF). Andre utgifter er eksamenskostnader, som inntil 
for noen år siden ble dekket av universitetet sentralt, bedømmelseskostnader, Kopinor-
avgift for studenter, datainnsamling for masterstudenter. Nytt av året er at fakultetene 
selv skal dekke kostnader og inntekter ved ex.phil. Fakultetene skal få resultater for 
studiepoengene fra studenter ved sitt fakultet, men må også bidra med å dekke 
kostnadene. Det er et gap mellom studiepoengsinntektene på 11 mill og utgiftene på 
16,5 mill kr. For HF er det derfor satt av 1 mill til å dekke merkostnaden for ex.phil. 
for egne studenter. Andre tiltak som må dekkes under denne posten er små 
driftsmidler, investeringer, kurs og konferanser, driftsmidler for dekanatet, sosiale 
kostnader for bevilgninger til instituttene. HSU og Stip-HF vil få en høyere bevilgning 
i 2012 enn tidligere år. Det er også en pott på 3,5 millioner som blant annet skal dekke 
kostnader overført fra universitetets sentrale avdelinger til fakultetene som ikke er 
spesifisert i budsjettfordelingssaken fra sentralt hold. Det blir også avsatt 2 mill til 
sentral oppfølging av fakultetsstrategien.  

4. Fakultetets driftsinntekter Fakultetet vil få inntekter for å dekke husleie og 
administrasjon for stipendiater/postdoktorer på ca 6,1 mill kr. Disse inntektene blir 
med i fordelingsgrunnlaget.  

 
For mer detaljert oppstilling av alle underposter se vedlegg 3. 
 

Pkt D Resultatbaserte driftsbudsjett til institutte ne og sentrene 
 
Selve fordelingsgrunnlaget er basert på 2010-tall for doktorgrader, publiseringspoeng, NFR-
inntekter og EU-inntekter. Se vedlegg 4 for detaljer. 
 
Med de gitte rammene og fordelingen av budsjettet til lønn, husleie, fakultetets drift og 
forventede inntekter til fakultetet fra BOA-virksomheten, er det 24 mill kroner igjen til 
fordeling til driftsbudsjett til institutt og sentre. Se vedlegg 5 for detaljer om fordelingen av 
driftsbudsjett til institutt og sentre. 
 
Tabell 9: Resultatbasert driftsbudsjett 2012 
Pkt. D 2012 2011 Endring
IF     5 173 400     4 889 000        284 400 
LLE     5 205 200     5 552 000       (346 800)
AHKR     6 061 600     5 280 000        781 600 
FOF     1 020 100        808 000        212 100 
GA     2 916 300     1 971 000        945 300 
SKOK        116 100                  -          116 100 
SVT        729 900                  -          729 900 
CMS        298 900                  -          298 900 
Andre     2 478 500                  -       2 478 500 
TOTAL   24 000 000   18 500 000     5 500 000  
 
CMS har NFR-finansiering til mars 2013 og har bedt om å få uttelling for doktorgrader og 
publikasjonspoeng i 2012. Fordelingen gir ikke uttelling for deres NFR-inntekter. 
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I tabell 7 blir ca 2,5 mill kr fordelt til "Andre". Dette inneholder resultater fra fellestiltak, eller 
faktorer som er tatt ut av modellen. Under den forskningsbaserte fordelingen er følgende tatt 
ut fra resultatene til henholdsvis CMS og FOF og inkludert under ”Andre”: SFF-prosjekt ved 
CMS (NFR) og tap på EU-prosjekt fra 6. rammeprogram. For den utdanningsbaserte 
fordelingen er det utvekslingsstudenter til studiesentret i York samt studiepoeng for ex.fac. og 
norskkurs for fremmedspråklige som gir uttelling. 
 
 
Tabell 10: Fordeling av lønn (30%) og drift (70%) 

Pkt. D

Total 
resultat 

fordeling Lønn Drift
30 % 70 %

IF     5 173 400     1 552 000     3 621 400 
LLE     5 205 200     1 562 000     3 643 200 
AHKR     6 061 600     1 818 000     4 243 600 
FOF     1 020 100        306 000        714 100 
GA     2 916 300        875 000     2 041 300 
SKOK        116 100          35 000          81 100 
SVT        729 900        219 000        510 900 
CMS        298 900          90 000        208 900 
Andre     2 478 500        744 000     1 734 500 
TOTAL   24 000 000     7 201 000   16 799 000 

Sos. Kostn. 44,6 % 3 211 646  
 
I 2011 fikk instituttene en fordeling på 30 % av driftsbudsjettet til lønn og 70 % til drift. Dette 
er foreslått videreført i 2012. Begrensningen på bruk av lønnsmidler skyldes at de sosiale 
kostnadene for lønn er ikke med i fordelingen ut til enhetene, men betales av fakultetet. Hvis 
de sosiale kostnadene blir for høye på fakultetet, må fordelingsgrunnlaget endres. 
 
Prinsipper for overføring av driftsbudsjett fra 2011 til 2012 
I sak 2011/486 står det at fakultetene vil få overført restmidler for stipendiater og postdoktorer 
samt andre øremerkede bevilgninger fra 2011. Hvis det fortsatt er mer midler igjen kan man 
overføre 5% av totalrammen. Prognosen for overføring til neste år for instituttene er ca 5,5 
mill, inkludert 3 mill kr for CMS. Dette er basert på overføring av de fulle 5% av 
totalrammen. For CMS er beløpet for overføring ikke helt sammenlignbart med de andres, da 
dette også inneholder overføringer fra tiden før HF. Hvis overføringene til institutt og sentre 
skulle vise seg å bli større enn de tilsvarende overføringene på fakultetsnivå, kan det bli 
nødvendig å endre størrelsen på tildelingen under pkt. D. 
 
Tabell 11: Prognose for overføringer til institutt og sentre 2012 
Prognose overføring 2012
IF                           420 000 
LLE                           750 000 
AHKR                           480 000 
FOF                           150 000 
GA                           550 000 
SKOK                             60 000 
SVT                           140 000 
CMS                        3 000 000 
TOTAL                        5 550 000  
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Pkt E Effekter på grunnbevilgningen som følge av bi drags- og 
oppdragsprosjekter (BOA) 
 
Ved slutten av 2011 var det ca 50 årsverk innenfor BOA. For neste år forventes det 41 BOA-
årsverk. Disse er basert på reelle arbeidskontrakter og løpende prosjekter. Se vedlegg 1 -  
Bemanningsoversikt for detaljer per institutt og finansieringskilde. Med satsene som gjelder 
for 2012 gir dette inntekter til fakultetet som følger: 
 
Tabell 12: Inntekter til fakultetet fra BOA – budsj ett 2012 

mill kr
Husleie BOA -2,2
Admin BOA -0,8
Inntekter fra BOA-virksomhet -3,0  
 
Det kan være andre effekter av BOA-virksomheten, for eksempel bruk av egenandeler som 
fakultetet gir til prosjektene. For 2012 budsjettet har vi ikke beregnet slike egenandeler. De 
fleste egenandeler kommer hos prosjekteier (institutt/sentre), og er ikke del av fakultetets 
budsjettfordeling. I 2011dekket fakultetet egenandel for (SVT) på 12,5 % av såkalte RTD-
kostnader i EU prosjekter i det 7. rammeprogram (tidligere sentral avsetning). RTD er en 
forkortelse for ”Research and Technological Development activities” og er tydelig definert I 
kontraktene med EU. Ved at sentrene blir omfattet av budsjettmodellen må denne 
egenandelen heretter bli dekket av senteret selv.  
 
Det er likevel svært interessant å se på hva nettoeffekten for instituttene er for BOA-
aktiviteten, særlig gitt den store endringen i indirekte kostnader (husleie og administrasjon). 
Selv om det ikke har en direkte effekt for budsjettfordelingen, vil det likevel påvirke 
fakultetets totaløkonomi. De forventede effektene for instituttene viser i vedlegg 6. IF, LLE 
og SVT blir hardest rammet da disse har en stor andel EU/Andre-prosjekter  som ikke gir nok 
dekning for de indirekte kostnadene. 
 

Fordeling av postdoktorstillinger 
 
Fakultetet har fem faste postdoktorstillinger. Tre av disse har sluttdato i løpet av 2012 (mars, 
august og desember). På bakgrunn av budsjettinnspill fra instituttene tildeles LLE og FoF 
hver sin stilling. For LLE vil postdoktorstillingen inngå som institusjonens egenandel i det 
nye BFS-prosjektet ved instituttet. For FoFs vedkommende vil en postdoktorstilling være et 
viktig element i instituttets strategi for å kvalifisere doktorgradskandidater slik at de kan søke 
vitenskapelige stillinger som skal erstattes i hht bemanningsplanen. AHKR har også i sitt 
budsjettinnspill bedt om en postdoktorstilling som egenandel i BFS-søknad, men denne 
søknaden kom ikke til andre runde og er således ikke aktuell. Den siste postdoktorstillingen 
som blir ledig i 2012 (desember) fordeles i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013 i 
september 2012. 
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4.3 Budsjettmål – bidrags- og oppdragsfinansiert ak tivitet (BOA) 
 
BOA-aktiviteten har vært jevnt økende ved fakultetet siden 2006. For inneværende år er 
prognosen på 60 mill kr. Måltallet i universitetsstyresaken for neste år er også 60 millioner, 
 
 
Tabell 13: Utvikling bidrags- og oppdragsaktivitet 2006-2011 prognose 

BOA inntekter 2006 2007 2008 2009 2010
2011 

Prognose
1. Oppdragsaktivitet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
2. NFR - bidragsaktivitet 11,0 10,3 11,4 17,9 30,9 33,0
3. EU - bidragsaktivitet 0,8 0,0 0,2 1,9 4,3 9,0
4. Annen bidragsaktivitet 7,6 9,5 10,2 8,0 15,3 18,0

19,5 19,7 21,8 27,7 50,6 60,1  
 
Tabell 14: Måltall for BOA 2012 

NFR EU Andre Total
Måltall for BOA 2012 36 8 16 60  



 17 

Vedlegg 
Vedlegg 1 Bemanningsoversikt (pkt. A) 
Vedlegg 2 Husleieutgifter (pkt. B) 
Vedlegg 3 Fakultetets drift og særskilte tildelinger (pkt.C) 
Vedlegg 4 Grunndata for resultatfordeling (pkt. D) 
Vedlegg 5 Fordeling til institutt og sentre (pkt. D) 
Vedlegg 6 Effekt av nye BOA-satser 



Lønnsbudsjett 2012 - oversikt
Bemanning

Vedlegg 1

720020 720006

Fastlønn 
exphil 
700245

Fastlønn 
ANA 

700252

Studie-
sentre 
700253 NFR EU Andre

Budsjett 
2012 Vit still Adm Total GA Postdoc Stip Vit Adm Vit Adm Vit Adm Total GB Vit Adm Vit Adm Vit Adm

Total 
BOA

Total nkl 
BOA

IF 51 12 63 0 24 87 3,0 0,4 2,0 5 92
LLE 54 13 67 1 18 11,5 1,8 2,2 1,6 103 8,3 2,3 4,7 15 118
AKHR 47 10 57 2 22 81 5,0 1,0 2,1 8 89
FOF 12 7 18 0 5 28,5 1,3 53 1,0 0,0 0,1 1 54
GA 27 11 38 3 3 43 0,0 0,0 0,0 0 43
SKOK 6 2 8 1 2 10 1,1 0,0 0,0 1 12
SVT 4 1 5 0 2 7 1,1 1,4 0,0 2 10
CMS 5 2 7 4 5 16 7,5 0,0 0,0 8 23
Fakultetet 5 0 5 0 0 5 0 5
Fak Sekr 0 28 28 0 0 3,8 32 0 32
Total 211 85 296 10 80 28,5 1,3 11,5 1,8 6,0 1,6 437 26,9 0,0 5,0 0,0 8,9 0,0 41 478

P:\1. Økonomi\11. Budsjett\116 Budsjettfordeling\2012\Lønn\LØNN-2012.xls 06.12.2011



Pkt. B Husleie Vedlegg 2

INTERNHUSLEIE - KONTORLOKALER

Leiekategori Areal
Grunnleie 

2012 Drift 2012
Felleskostn. 

2012
Energikostn. 

2012 Husleie 2011 Husleie 2012
1,5 8 488 4 020 046 730 074 2 263 320 1 710 671 8 294 840 8 724 111
2,0 9 664 5 085 920 831 281 2 577 074 1 947 814 9 921 360 10 442 089
2,5 7 858 4 548 646 675 877 2 095 303 1 583 680 8 454 149 8 903 506
3,0 80 50 205 6 838 21 199 16 023 89 457 94 266

26 089 13 704 817 2 244 071 6 956 896 5 258 188 26 759 806 28 163 972

Fratrekk studentlokaler -20 864 -20 864
Kontorlokaler totalt 13 683 953 26 759 806 28 143 109

LEIE AV UNDERVISNINGSLOKALER

Antall 
bookingtimer 

i 2012

Snitt 
størrelse på 

rom 
forutsatt i 

2012
Plasstimer 
(budsjett)

Pris per 
plasstime

Leie 
undervisning
srom 2011

Leie 
undervisning
srom 2012

47 342 38,41 1 815 821 3,35 4 690 000 6 083 000
47 342 38,41 1 815 821 3,35 4 690 000 6 083 000

EKSTERNHUSLEIE

Kontorlokaler musikkterapi, inkl strøm 800 000
Undervisningslokaler musikkterapi 300 000

1 100 000

P:\1. Økonomi\11. Budsjett\116 Budsjettfordeling\2012\FORDELING\BudsjettFordeling2012-fordelingssaken.xls06.12.2011



Pkt.C Fakultetets drift mm Vedlegg 3

Eksterne avtaler og forpliktelser
Cinemateket avtale til 2013 247 000          
Ole Bull Akademiet - studiepoeng 2008 reforhandles
Forskningsrådgiver 25% stilling 160 000          
SV - Delfinansiering av datasekretær ved NSD 100 000          
UiO - Brukertilskudd til Det norske institutt i Roma 290 000          
NTNU - Det svenske forskningsinstituttet i Istanbul 27 000            
Nasjonalt resssurssenter for tysk 27 000            
Undervisningsleder Fransk-norsk Senter i Caen 60 000            
US Fulbright-professor delfinansiering 77 000            
Total - eksterne avtaler og forpliktelser 988 000          

Særbevilgninger institutt/sentre
Drift Wittgensteinarkivet 2011-2012-2013 60 000            
Grieg drift digitalisering 50 000            
Grieg Musikkterapi - 600 timer praksislærere ltr 47, drift 100.000 250 000          
Grieg Timemidler (u.sos.kostn), minus produsent 2 700 000       
Kark - drift 190 000          
Praktinfo - drift 142 100          
Psana - drift 50 000            
RegReg drift AHKR 25 000            
SKOK 462 000          
Sommerkurs nordisk 410 000          
SVT 1 557 000       
Total - særbevilgninger institutt/sentre 5 896 100       

Fakultetets driftskostnader og inntekter
Små driftsmidler (100 % fra fak i 2012) 2 667 000
Eksamenskostnader 2 000 000
Forskningsbudsjett 1 475 000
Oppfølging av HF strategi 2 000 000
Bedømmelse (inkl. sos. kostn.) 1 500 000
Eksterne avtaler eller forpliktelser 988 000
Kopinoravgift studenter (7610) 1 000 000
Egenandel ex.phil. 1 000 000
Investeringer PC-er 800 000
Datainnsamling master 250 000
Programsensorer på fakultetet 100 000
Kurs og konferanser 100 000
Dekanatet 100 000
Buffer/Avsetning til senere justering 3 479 600
Fak.sekr drift 750 000
Grieg - kunstnerisk utviklingsarbeid 157 000
Særbevilgninger til institutt/sentre 5 896 100
Sosiale kostnader for instituttene pluss timelærere Grieg 4 482 300
Inntekter til fakultetet (husleie, adm for stip/pd) -6 145 000
Total - fakultetets driftskostnader og inntekter 22 600 000

P:\1. Økonomi\11. Budsjett\116 Budsjettfordeling\2012\FORDELING\BudsjettFordeling2012-
fordelingssaken.xls 08.12.2011



UNIVERSITETET I BERGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET VEDLEGG  4
DATAGRUNNLAG FOR RESULTATFORDELING I BUDSJETTFORDELINGSMODELL
DBH tall fra 2010 er grunnlag for budsjettfordelingen i 2012

Kriterier for forskningsbasert fordeling (RBO):
Vekting 30 % 30 % 22 % 18 % 25 % 25 %

Grunnlag 
forskningsbasert 
fordeling

1) Doktorgrader og 
stipendprogram for 

kunstnerisk 
utviklingsarbeid

2) Publikasjons-
poeng

3) Eksternfinansierte 
inntekter - NFR

4) Eksternfinansierte 
inntekter - EU

Prosentvis fordeling 
forskningsresultater

Prosentvis fordeling 
forskningsresultater 

uten "Andre"
IF 8                                                                       61,0                         3 797 986                            133 365 19 % 21 %
LLE                                       2                                139,2                         9 352 162                            952 342 23 % 26 %
AHKR                                       5                                134,5                         4 759 430                         1 308 579 25 % 27 %
FOF                                       2                                  17,3                            200 866                                      -   4 % 4 %
GA                                       1                                    7,0                                      -   2 % 2 %
SKOK                                      -                                    13,5                         1 613 000 2 % 3 %
SVT                                       1                                  15,8                         1 365 792                         2 108 550 12 % 12 %
CMS                                       1                                  56,4                                      -   5 % 5 %
Andre                         9 783 670                           (180 653) 6 %
TOTAL                                     20                                444,7                       30 872 907                         4 322 182 100 %
TOTAL uten "Andre"                                     20                                   445                       21 089 237                         4 502 835 100 %
UiB totalt 237 1934,6 348 701 291 36 288 791
HF andel av UiB 8 % 23 % 9 % 12 %

Kriterier for studiebasert fordeling:
Vekting 10 % 90 % 75 % 75 %
Grunnlag 
studiebasert 
fordeling

5) Utvekslings-
studenter* 6) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)

Prosentvis fordeling 
studie-resultater

Prosentvis fordeling 
studie-resultater

Utreisende Bachelor Master Totalt (BA+MA)
IF                                  61,0 325,3 142,0                                467,3 22 % 25 %
LLE                                  12,0 405,3 160,9                                566,2 21 % 24 %
AHKR                                  27,0 433,0 215,6                                648,6 25 % 29 %
FOF                                    1,0 64,7 33,0                                  97,7 4 % 4 %
GA                                    2,0 417,9 19,2                                437,1 16 % 18 %
SKOK                                      -   0 % 0 %
SVT 6,0                                    6,0 0 % 0 %
CMS                                      -   0 % 0 %
Andre                                    6,0 343,2                                343,2 13 %
TOTAL                                109,0 1 995,4 570,7 2 566,1 100 %
TOTAL uten "Andre"                                103,0 1 652,2 570,7 2 222,9 100 %
UiB totalt                                534,0 10 588,2 6 547,0 17 135,2
HF andel av UiB 20 % 19 % 9 % 15 %



UNIVERSITETET I BERGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET VEDLEGG 5
RESULTATFORDELING I HFS BUDSJETTFORDELINGSMODELL - INSTITUTT OG SENTRE
DBH tall fra 2010 er grunnlag for budsjettfordelingen i 2012

Til 
fordeling: 24 000 000

Forskningsbasert fordeling (RBO): Studiebasert fordeling:
1 690 560 1 690 560 1 239 744 1 014 336 5 635 200 1 690 560 15 215 040 16 905 600

Vekting 30 % 30 % 22 % 18 % 25 % Vekting 10 % 90 % 75 %

Pkt. D

Under-
visnings-

kompensa-
sjon (inst. + 
fak. ledelse)

1) Doktor-
grader

2) Publika-
sjons-
poeng

3) Ekstern-
finansierte 
inntekter - 

NFR

4) Ekstern-
finansierte 
inntekter - 

EU

Fordeling 
forsknings-
resultater

5) Utvekslings-
studenter

6) 
Studiepoengsproduksjon 

(vektet per 
finansieringskategori)

Fordeling 
studie-

resultater

Andel 
av 

totalen

Total 
resultat 

fordeling

Resultat-
fordeling i 

2010 
budsjett

Utreisende Totalt Bachelor Master Totalt

IF           364 800         676 224        231 896         152 513           31 298          1 091 932 61,0      946 093 325,3 142,0     2 770 616     3 716 709 22 %     5 173 400     4 889 000 
LLE           364 800         169 056        529 179         375 549         223 497          1 297 281 12,0      186 117 405,3 160,9     3 357 024     3 543 141 22 %     5 205 200     5 552 000 
AHKR           364 800         422 640        511 312         191 121         307 099          1 432 172 27,0      418 763 433,0 215,6     3 845 895     4 264 658 25 %     6 061 600     5 280 000 
FOF           182 400         169 056          65 767             8 066                   -               242 889 1,0        15 510 64,7 33,0        579 293        594 803 4 %     1 020 100        808 000 
GA           182 400           84 528          26 611                   -                     -               111 139 2,0        31 019 417,9 19,2     2 591 699     2 622 718 12 %     2 916 300 1)     1 971 000 
SKOK                   -            51 321           64 772                   -               116 093 0,0                -   0,0 0,0                  -                    -   0 %        116 100 
SVT           84 528          60 065           54 845         494 837             694 276 0,0                -   6,0 0,0          35 576          35 576 3 %        729 900 
CMS           84 528        214 409                   -                     -               298 937 0,0                -   0,0 0,0                  -                    -   1 %        298 900 
Andre                   -                    -           392 877          (42 396)             350 481 6,0        93 058 343,2 0,0     2 034 937     2 127 996 10 %     2 478 500 2)
TOTAL        1 459 200      1 690 560     1 690 560      1 239 744      1 014 336          5 635 200             109   1 690 560     1 995      571   15 215 040   16 905 600 100 %   24 000 000   18 500 000 

1) Griegakademiet vil i tillegg få en bevilgning fra pkt C i modellen for å dekke timelærermidler samt kompensasjon for kunstnerisk utviklingsarbeid.
2) "Andre" fellestiltak, eller faktorer som er tatt ut av modellen. Forskning: SFF-prosjekt ved CMS (NFR), tap på EU-prosjekt fra 6. rammeprogram. Utdanning: Utvekslingsstudenter til studiesentret i York, Studiepoeng ex.fac., norskkurs.



Vedlegg 6 Effekt BOA satser

Overhead minus indirekte kostnader

Pkt. D

BOA 
årsverk 

NFR
BOA 

årsverk EU

BOA 
årsverk 
Andre NFR EU Andre

Netto effekt 
av BOA

IF                   3                   0                   2          19 196         (50 979)       (390 000)       (421 783)
LLE                   8                   2                   5       (125 135)       (123 970)       (911 628)    (1 160 733)
AHKR                   5                   1                   2        214 495         (62 038)          43 429        195 886 
FOF                   1                  -                     0          46 750                  -           (16 250)          30 500 
GA                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   
SKOK                   1                  -                    -            17 732                  -                    -            17 732 
SVT                   1                   1                  -            40 208       (160 002)                  -         (119 795)
CMS                   8                  -                    -          137 001                  -                    -          137 001 
Andre
TOTAL                 27                   5                   9        350 246       (396 989)    (1 274 449)    (1 321 191)

Forutsetning om overhead for finansieringskilde (gjennomsnitt) 40 % 21 % 11 %

Sats per eksternfinansiert årsverk
Husleie 55 000
Adm sentralt 120 000
Adm HF 20 000
Totale indirekte kostnader 195 000
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Habilitetsvurdering av sakkyndigkomiteer  

 
 
Dokumenter i saken 

 

1. Bestemmelser om habilitet og tillit 

2. Habilitetserklæring 

3. Forvaltningslovens Kap. II ”Om ugildhet” 

 

 

En arbeidsgruppe bestående av professor Matthias Kaiser fra SVT og førsteamanuensis Jan 

Heiret fra AHKR, samt Arve Sennesvik og Mette Dalhaug fra personal- og økonomiseksjonen 

ved fakultetet, ble oppnevnt av dekanen for å forberede sak om habilitetsvurdering. Mandatet 

var som følger: ”Vurder i hvilken grad og på hvilket detaljeringsnivå det er mulig å utarbeide 

retningslinjer for sakkyndigkomiteer ved våre fag. Om svaret på det første spørsmålet er 

positivt, bør dere også utarbeide et forslag til retningslinjer som er enklest mulig å 

praktisere.” 

 

Arbeidsgruppen fant at fakultetet sine rutiner på området kan bli bedre, og utarbeidet forslag 

til ”Bestemmelser om habilitet og tillit” etter modell fra Forskningsrådet sine bestemmelser, 

men tilpasset sakkyndigkomiteer oppnevnt i tilsettings- og opprykkssaker. I tillegg ble det 

utarbeidet et forslag til en habilitetserklæring med veiledning, som de sakkyndige 

komitémedlemmene skal besvare og underskrive.  

 

Forvaltningsloven skiller mellom automatisk inhabilitet og inhabilitet etter skjønn jf. 

forvaltningsloven § 6, 1 og 2 ledd. Forskningsrådets bestemmelser om habilitet og tillit er 

strengere enn lovens ordlyd ved at flere forhold kommer inn under betegnelsen automatisk 

inhabilitet. Forslag til ”Bestemmelser om habilitet og tillit” for Det humanistiske fakultet følger 

dette, noe som innebærer at både samboerskap og partnerskap vil føre til automatisk 

inhabilitet. Den som er, eller for mindre enn 3 år siden har vært, veileder for en part med 

sikte på doktorgrad, vil etter de foreslåtte bestemmelsene automatisk bli inhabil, mens 

habilitet i et slikt tilfelle etter forvaltningsloven ville blitt vurdert etter skjønn.  

 

Ved vurdering av habilitet er det inhabilitet etter skjønn som kan by på de største 

utfordringene. ”Bestemmelser og habilitet og tillit” gir en orientering som kan være til hjelp i 

denne vurderingen. 

 

Dato: 06.12.2011 

Arkivsaksnr: 2011/14051-MED 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

68/11 

20.12.2011 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 



 side 2 av 2 

 

 

 

   

De som blir oppnevnt som medlem i en sakkyndig komité får tilsendt ”Bestemmelser om 

habilitet og tillit” sammen med skjema for habilitetserklæring. På habilitetserklæringen skal 

de krysse av for at de har lest bestemmelsene, og vurdere sin egen habilitet. På skjemaets 

bakside er det en veiledning til utfylling. 

 

Arbeidsgruppens forslag har vært diskutert i ledergruppen ved fakultetet og i dekanatmøte. 

Forslaget som legges fram for fakultetsstyret er endret etter innspill fra ovennevnte. 

 

 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret godkjenner forslag til ”Bestemmelser om habilitet og tillit” og 
Habilitetserklæring til bruk for sakkyndigkomiteer oppnevnt av Det humanistiske fakultet i 
tilsettings- og opprykkssaker. 

 
 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen 

 

BESTEMMELSER OM HABILITET OG TILLIT 

 
Ansatte ved Det humanistiske fakultet (HF) er omfattet av habilitetsbestemmelsene i 

forvaltningslovens kapittel II ”Om ugildhet”. Bestemmelsene gjelder også eksterne 

enkeltpersoner som er medlemmer i sakkyndige komiteer i tilsettings- og opprykkssaker. 

Fakultetet har i tillegg vedtatt egne bestemmelser om habilitet og tillit. Disse er på noen 

punkter strengere enn lovens regler. 

De viktigste bestemmelsene for vurdering av egen habilitet er følgende: 

 

Definisjon 

I disse bestemmelsene menes med part en person som avgjørelse retter seg mot eller som 

saken ellers direkte gjelder, jf. forvaltningslovens § 2 e. I tilsettings- og opprykkssaker er 

søkerne parter i saken. 

 

Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet 

Automatisk inhabilitet 

Ansatt ved HF eller medlem av sakkyndig komité er i alle tilfeller inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse, eller treffe avgjørelse i en sak 

a) når han eller hun er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje 

eller i sidelinje så nært som søsken 

b) når han eller hun er eller har vært gift eller partner med eller er forlovet med, eller er 

samboer med, eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part 

c) når han eller hun er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller 

fullmektig for en part etter at saken begynte 

d) når han eller hun er, eller for mindre enn 3 år siden har vært, veileder for en part 

med sikte på doktorgrad 
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Inhabilitet etter skjønn 

Ansatt ved HF eller medlem av sakkyndig komité er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for 

en avgjørelse, eller treffe avgjørelse i en sak når det foreligger særegne forhold som er egnet 

til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. 

Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære 
særlig fordel, tap eller ulempe for ham eller henne selv eller noen som han eller hun har nær 
personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelser er reist av en 
part. 
 

Generelt om habilitetsvurdering 

Ved vurdering av habilitetsforhold vil det alltid være behov for å bruke skjønn. Ved vurdering 

av habilitet må følgende overordnede spørsmål stilles: 

a) Er det noen forhold i saken som kan svekke, eller kan antas å svekke, vedkommendes 
profesjonelle dømmekraft? 

 
b) Er det noen forhold i saken som en kan ha grunn til å tro er egnet til å svekke den 

allmenne tilliten til en beslutning dersom vedkommende deltar? 
 
Det skal legges vekt på personlig fordel, tap eller ulempe som følge av utfallet av saken. 

Nedenfor er det satt opp en oversikt over hvilke forhold som bør vurderes når man skal 

avgjøre om en person er inhabil. 

 

Sjekkpunkter 

Automatisk inhabilitet  

Se bestemmelsene om automatisk inhabilitet ovenfor. 

Nær personlig/faglig tilknytning  

Nært personlig vennskap (det må være mer enn bare bekjentskap) med en person som er 

part i saken, vil normalt resultere i inhabilitet i forhold til denne parten. 

Den som har, eller inntil nylig har hatt, et nært faglig samarbeid, herunder samforfatterskap, 

med en person som er part i saken, vil kunne bli inhabil i forhold til denne parten. Både 

omfang og nærhet i tid er elementer i vurderingen av nærhet knyttet til samarbeid/-

samforfatterskap. (se mer om dette under punktet ”Nærmere om vurdering av inhabilitet 

etter skjønn” nedenfor) 
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a) Mulighet for personlig vinning/tap/ulempe 

For å bli inhabil skal man selv, eller noen man har et nært forhold til (punkt b), ha noen grad 
av personlig interesse av utfallet av en sak. Den personlige interessen kan være av faglig art. 
Man kan ha en egeninteresse av at ens fagmiljø blir styrket ved å få tilsatt den man ønsker, 
selv om personen ikke er den best kvalifiserte. 
 

b) Andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til en beslutning dersom 

vedkommende deltar 

Er det noen forhold som kan svekke, eller kan antas å svekke, den profesjonelle 

dømmekraften sett utenfra, for eksempel knyttet til kravet om forsvarlig saksbehandling, 

likebehandling eller saklighet? Kontrollspørsmålet må være: Hvordan tar dette seg ut 

utenfra? Det må være en vurdering som bygger på mer enn løse antagelser og 

spekulasjoner. Man må vurdere det slik at det er overveiende sannsynlig at noen vil reise 

spørsmål ved en persons upartiskhet, og at dette vil svekke tilliten til den aktuelle 

beslutningen. 

Det er viktig at alle aktuelle momenter vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hvis flere momenter 

gjør seg gjeldende samtidig, kan det lettere føre til inhabilitet. 

 

Nærmere om vurdering av inhabilitet etter skjønn 

Når det ikke foreligger automatisk inhabilitet, er det viktig å vurdere inhabilitet ut fra reglene 

om skjønn. Det er ulike faktorer som må vurderes under denne kategorien. 

Vurderingstemaene er om det foreligger mulighet for vinning, tap eller ulempe eller om det 

er andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til en beslutning dersom 

vedkommende deltar i saksbehandlingen. 

Nedenfor drøftes en del typiske situasjoner som er aktuelle i tilsettingssaker/opprykkssaker. 

Den som har, eller inntil nylig har hatt, et nært faglig samarbeid, herunder samforfatterskap, 

med en person som er part i saken, vil kunne bli inhabil i forhold til saken. I denne 

sammenheng bør det vektlegges hvordan fagets dynamikk kan påvirke hva det er naturlig å 

legge i begrepet nylig. 

Når mulig inhabilitet som følge av sampublisering, deltakelse i faglige nettverk o.l. skal 

vurderes, må saksbehandler danne seg et bilde av hva de konkrete samarbeidsrelasjonene 

faktisk innebærer. Det må tas stilling til om samarbeidets art, graden av nærhet og 

samarbeid, og eventuell avstand i tid er av en slik karakter at det kan føre til inhabilitet. Det 

ligger i sakens natur at samarbeid er dynamisk og at det er mange ulike typer relasjoner. Det 

er følgelig vanskelig å gi generelle regler for det skjønn som skal utøves. Hovedspørsmålet 

blir om det kan sies å være et aktivt, faglig samarbeid av nyere dato. 
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Følgende kan være retningsgivende for det skjønn som må utøves når habilitet skal 

vurderes: 

a) Pågående nært samarbeid fører til inhabilitet. 

b) Sampublisering vurderes i utgangspunktet på samme måte som annet nært faglig 

samarbeid. Et stort antall bidragsytere til publiseringen, og rollen vedkommende har 

hatt, kan endre dette, og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Generelt kan en si at jo 

færre medforfattere det er, jo større er muligheten for at inhabilitet kan inntreffe, 

men mange medforfattere er heller ikke uproblematisk uten videre. 

c) Sampublisering eller samarbeid siste 3 år fører til inhabilitet, med det forbehold som 

nevnt i forrige punkt. 

d) Sampublisering eller samarbeid mer enn 3 år tilbake fører normalt ikke til inhabilitet, 

med mindre det er en allmenn oppfatning at det tidligere samarbeidet har skapt en 

varig, nær relasjon (faglig og/eller personlig). Her må det brukes skjønn. 

En person som har vært veileder for en part med sikte på doktorgrad for mer enn tre år 

siden må vurdere sin habilitet i forhold til pkt. d. Det samme gjelder for den som er, eller har 

vært, veileder for en part med sikte på andre eksamener enn doktorgrad. 
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Habilitetserklæring 

 

Tilsettingssak……………………………………………………………………………………………………………………… 

Opprykkssak………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Undertegnede bekrefter at (kryss av): 

O   jeg har lest “Bestemmelser om habilitet og tillit” 

O   jeg kan ikke se at det i denne saken er forhold som gjør eller kan gjøre meg inhabil 

O   jeg ber om at følgende forhold vurderes for mulig inhabilitet 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bruk ev. eget ark 

 

 

---------------------------------                                              -------------------------------------------------------- 

Sted og dato      Underskrift 
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Veiledning til utfylling av habilitetserklæring 

Skjemaet skal fylles ut av alle som blir oppnevnt som komitémedlem av Det humanistiske 

fakultet ved Universitetet i Bergen i tilsettingssaker og opprykkssaker. 

Den som skal utføre arbeid som komitémedlem, skal alltid vurdere sin egen habilitet.  

 Dersom man etter denne vurderingen kommer til at man er inhabil i forhold til en 

eller flere av partene i saken, må man gi instituttet melding om dette så raskt som 

mulig.  

 Dersom man er usikker på egen habilitet, fører man opp de forhold som man er 

usikker på og ber om at habiliteten blir vurdert av instituttet. 

 Dersom man konkluderer med at inhabilitet ikke foreligger, men hvor det likevel 

finnes koblinger som bør opplyses eller som bør vurderes av instituttet, fører man 

disse opp i skjemaet eller på eget ark.  

Om vurdering av habilitet 

Komitémedlemmer er omfattet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningslovens kapittel II. 

Fakultetet har i tillegg vedtatt egne bestemmelser om habilitet og tillit som er vedlagt dette 

skjemaet. Disse er på noen punkter strengere enn lovens regler. 

Inhabilitet kan inntre automatisk fordi man er i en spesiell tilknytning til en part i saken, for 

eksempel ved familietilknytning eller ved å ha vært veileder i løpet av de siste 3 år. Disse 

forholdene er oppført i bestemmelsenes punkt 1 om automatisk inhabilitet. 

Inhabilitet kan også inntre etter en skjønnsmessig vurdering. I en slik skjønnsmessig 

vurdering er det sentralt å avgjøre om det foreligger særegne forhold som er egnet til å 

svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. En slik vurdering vil ofte være langt 

vanskeligere enn vurdering av automatisk inhabilitet. Det er derfor viktig å opplyse om de 

forhold som er vurdert når man selv har konkludert med at man er habil til en tilsettings- 

eller opprykkssak.  

Ved vurderingen av inhabilitet etter skjønn vises det til bestemmelsene om habilitet og tillit i 

veiledningen. Inhabilitet kan inntre ved: 

 Nær personlig eller faglig tilknytning til en eller flere av søkerne. Dette kan være et 

nært personlig vennskap eller nært faglig fellesskap som prosjektsamarbeid eller 

samforfatterskap. 

 Mulighet for at tilsetting av en bestemt søker uavhengig av dennes kvalifikasjoner vil 

føre til personlig eller faglig vinning for seg selv eller noen man har et nært forhold til. 

 Andre forhold som en kan ha grunn til å tro er egnet til å svekke den allmenne tilliten 

til en beslutning dersom vedkommende deltar.  



Kapittel II. Om ugildhet.  

Overskriften endret ved lov 27 mai 1977 nr. 40.  
 

§ 6. (habilitetskrav).  

       En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse 
eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak  

a) når han selv er part i saken;  

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 
sidelinje så nær som søsken;  

c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor 
eller fosterbarn til en part;  

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller 
fullmektig for en part etter at saken begynte;  

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller 
bedriftsforsamling for  

1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i 
saken, eller  

2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som 
utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette 
selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det 
offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.  

       Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i 
saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han 
har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse 
er reist av en part.  

       Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes 
av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.  

       Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at 
tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans 
standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete.  

       Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som 
gis av Kongen.  
Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 27 mai 1977 nr. 40, 29 juni 2007 nr. 81 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 23 nov 2007 nr. 1287), 19 juni 2009 nr. 90 (ikr. 1 nov 2011 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 

819).  
 

 

 

§ 7. (foreløpig avgjørelse).  

       Uansett om en tjenestemann er ugild, kan han behandle eller treffe foreløpig 
avgjørelse i en sak dersom utsettelse ikke kan skje uten vesentlig ulempe eller 
skadevirkning.  
 

§ 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet).  



       Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det 
kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til 
det, skal han forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.  

       I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for 
flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet 
medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. 
I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta.  

       Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før 
spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og 
delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.  
Endret ved lov 27 mai 1977 nr. 40.  
 

§ 9. (oppnevning av stedfortreder).  

       Når en tjenestemann er ugild, skal om nødvendig oppnevnes eller velges 
stedfortreder for vedkommende.  

       Dersom det er forbundet med særlig ulempe å få oppnevnt stedfortreder, kan 
Kongen for det enkelte tilfelle beslutte at saken skal overføres til sideordnet eller 
overordnet forvaltningsorgan.  
Endret ved lov 19 juni 1969 nr. 54.  
 

§ 10. (hvem habilitetsbestemmelsene gjelder for).  

       Foruten for offentlige tjenestemenn gjelder bestemmelsene i kapitlet her 
tilsvarende for enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et 
forvaltningsorgan. Bestemmelsene gjelder ikke statsråd i egenskap av 
regjeringsmedlem.  
Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995).  
Første Forrige Neste  

Databasen sist oppdatert 2. des 2011 
 

http://lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
http://lovdata.no/all/tl-19670210-000-001.html
http://lovdata.no/all/tl-19670210-000-003.html
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Organisering av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet  

 

Vedlegg: 

1. Dekanatets forslag til organisering av forskerutdanningen ved Det humanistiske 

fakultet 

2. Saksforelegg til fakultetsstyret, sak 37/11 

3. Høringsbrev fra fakultetet 

4. Høringssvar fra AHKR 

5. Høringssvar fra IF 

6. Høringssvar fra LLE 

7. Høringssvar fra FOF 

8. Høringssvar fra Griegakademiet – Institutt for musikk 

9. Høringssvar fra SKOK 

10. Høringssvar fra SVT 

11. Høringssvar fra STIP-HF 

 

 

Bakgrunn 

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

fram en del kritikk av dagens organisering og flere forslag til forbedringer. På bakgrunn av 

dette utarbeidet dekanatet et forslag til revisjon av fakultetets forskerutdanning. Forslaget var 

et forsøk på å fange opp kritikken og flere av forslagene. UiBs handlingsplan for 

forskerutdanning fra 2009 var et viktig utgangspunkt.  

Saken var første gang oppe i fakultetsstyret i juni 2011 som sak 37/11. Det ble da gjort 

følgende vedtak:  

Fakultetsstyret utset vedtak om revisjon av forskarutdanning ved Det humanistiske 
fakultet, og ber om ei grundigare utgreiing om forskarskulane og forskargruppene si rolle 
og ei utgreiing om ressursspørsmåla knytt til ein revisjon. 

I mellomtiden har fakultetsstyret vedtatt en strategi for fakultetet fram til 2015. Denne har 

kapitler både om forskning og forskerutdanning. Mål som er formulert der, har klare 

implikasjoner for hvordan forskerutdanningen ved fakultetet må organiseres.  

Dato: 06.12.2011 

Arkivsaksnr: 2011/2905-UNU 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

69/11 

20.12.2011 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Evalueringsrapporten om forskerskoleordningen ved UiB er også konsultert. Forslagene som 

legges fram i denne saken, er så vidt vi kan bedømme ikke uforenlige med de forslagene 

som legges fram i rapporten. 

Selve forslaget som legges fram her, er i det store og hele identisk med det som ble lagt fram 

i sak 37/11. Teksten er likevel revidert, bl.a. for å forankre den i fakultetsstrategien.  Det 

vises ellers til saksforelegget for sak 37/11 (vedlegg 2). I det følgende tas de to punktene i 

vedtaket fra juni opp. 

 

Forholdet mellom forskergrupper og forskerskoler 

Det sentrale her er kravet om at alle kandidater skal være del av et aktivt forskningsmiljø. I 

forslaget som ble lagt fram i juni, ble dette eksplisitt knyttet til forskergrupper ved 

grunnenhetene, med utgangspunkt i at fakultetet allerede i 2007 hadde vedtatt at forskningen 

ved fakultetet skulle organiseres i forskergrupper. Fakultetets vurdering var at hele ansvaret 

for å integrere kandidatene i et forskningsmiljø ikke kunne tillegges forskerskolene ved 

fakultetet, i og med at disse i praksis tok ansvar for opplæringsdelen og i liten grad for 

avhandlingsarbeidet.  

Når det gjaldt opplæringsdelen, var essensen i det tidligere forslaget at denne ikke burde 

bindes til store forskerskoler på fakultetsnivå innenfor et system der det faglige ansvaret 

ellers var tenkt lagt til grunnenhetene. Et slikt ansvar innebærer at enhetene og fagmiljøene 

selv velger de virkemidlene som en finner mest hensiktsmessig og faglig mest forsvarlig. 

Forskerskoler vil da være ett av disse virkemidlene, for noen miljøer kanskje det beste.  

Fakultetsstrategien legger klare føringer på hvordan vi sikrer at kravet om aktivt 

forskningsmiljø blir ivaretatt og på hvordan opplæringsdelen organiseres.  Relevante sitater 

finnes i vedlegg 1. Det viktigste målet i denne sammenheng er at alle kandidater skal være 

del av aktive og gode forskingsmiljøer i utdanningsperioden, og at de ut fra dette som 

hovedregel skal være knyttet til en forskergruppe. Om opplæringsdelen heter det at den kan 

organiseres gjennom egne emner i fagmiljøene, eller gjennom lokale, nasjonale eller 

internasjonale forskerskoler eller andre faglige nettverk. Ut fra dette kan det slås fast at 

fakultetsstrategien definerer funksjonene til forskergrupper og forskerskoler i tråd med 

intensjonen i det opprinnelige forslaget. 

Vi har likevel valgt å dempe kravet om forskergruppetilknytning i forhold til det opprinnelige 

forslaget, i erkjennelse av at forskergruppeorganiseringen ikke er kommet like langt ved alle 

instituttene, og med utgangspunkt i at strategien også slår fast at individuelt basert forskning 

også skal ha gode kår. Kravet om at alle kandidater skal være del av et aktivt forskermiljø, 

står likevel fast. Også i forslaget som legges fram her, er dette et kravet ufravikelig, men 

dersom det ikke eksisterer noen relevant forskergruppe, eller den ikke er robust nok, kan 

instituttet finne andre måter å sikre at miljøkravet blir oppfylt.  

I forslaget til vedtak nedenfor er ordningen med forskerskoler knyttet til og finansiert på 

fakultetsnivået foreslått prolongert ut 2012, slik at de involverte instituttene får anledning til å 

vurdere om dagens ordning er den beste, eller om det er behov for omorganisering. Når 

ordningen termineres i 2013, vil de frigjorte midlene gå inn i potten som fordeles til 

grunnenhetene.  

 

Ressurser 

Inntektene i grunnbevilgningen knyttet til forskerutdanningen ligger i det resultatbaserte 

omfordelingssystemet, der hver avlagt doktorgrad gir en viss uttelling. Fordi rammene til nå 
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ikke har økt fra år til år, og fordi antall avlagte doktorgrader øker, har verdien av en grad 

sunket.  

Studiepoengene avlagt under opplæringsdelen gir ikke inntekter. Administrative kostnader er 

tenkt dekket gjennom dekningsbidraget i rundsummen knyttet til hvert stipend, men dette 

dekker neppe de reelle kostnadene. Dette betyr at vi ikke har studieplassfinansiering av 

forskerutdanningen som kan finansiere veiledning og undervisning på doktorgradsnivå i form 

av stillingsressurser.  

Siden veiledning føres i arbeidstidsregnskapene, belastes den i dag likevel de faste 

lønnskostnadene. Det samme gjelder undervisningen i vitenskapsteori ved SVT. Fakultetet 

er ikke kjent med at det ut over denne tilbys fast undervisning på doktorgradsnivå ved 

fakultetet som ikke er dekket av ressursene avsatt til forskerskolene hvert år. Ettersom 

denne avsetningen er en del av fakultetets driftsbudsjett, får vi en fordeling der veiledning 

finansieres over fastlønnsbudsjettet, mens utgifter til undervisning knyttet til opplæringsdelen 

(ut over vitenskapsteori) tas fra driftsbudsjettet. Avsetningen til forskerskolene har de siste 

årene vært 450.000,-.  Størrelsen på beløpet framstår som relativt vilkårlig, det ligger ikke 

kalkyler f.eks. bygd på antall kandidater eller ideelt emneomfang til grunn. 

Grunntanken bak fakultetets budsjettmodell er at institutter og sentre skal ha størst mulig 

frihet med hensyn til hvordan de bruker ressursene sine. Ev. føringer i budsjettmodellen for å 

sikre en forsvarlig og likeverdig kvalitet på forskerutdanningen ved hver enhet vil 

representere et brudd på dette prinsippet, og spørsmålet blir om behovet for å sikre en 

likeverdig og best mulig forskerutdanning er så viktig at det kan begrunne en endring i 

budsjettmodellen på dette punktet. Fakultetsledelsen har i samråd med institutt- og 

senterlederne kommet fram til at det ikke er det. Dette er ellers i tråd med fakultetsstrategien, 

som sier at ”[G]runneiningane skal kvart år sette av driftsmidlar som sikrar høg kvalitet på 

forskarutdanninga”. Ut fra dette er det i forslaget til vedtak lagt inn i pkt. 2 under Organisering 

at instituttene også har det økonomiske ansvaret.  

 

Forslag til vedtak: 

Med virkning fra 1.1.2012 organiseres forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet som 
følger: 
 
Organisering 

1) Fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalget har det overordnede ansvaret for 

forskerutdanningen ved fakultetet. 

2) Grunnenhetene har det administrative og økonomiske ansvaret. Institutt-/senterleder som 

øverste faglig ansvarlig har i tillegg det overordnede faglige ansvaret for kandidatene 

som er knyttet til enheten. 

3) Det løpende faglige ansvaret organiseres på tre nivåer.  

a) Veileder: Veileder(e) har primæransvaret for den faglige veiledningen av kandidaten 

knyttet til avhandlingsarbeidet. 

b) Et forsknings- og forskerutdanningsutvalg ved hvert institutt:  

i) Utvalget ledes av forskningskoordinator og er satt sammen av lederne eller et 

utvalg ledere for instituttets forskergrupper samt to representanter for gruppe B, 

herunder minst en doktorgradskandidat. Dersom det finnes forskerskoler knyttet til 

grunnenheten, skal leder ha møte- og tale- og forslagsrett i utvalget. 

ii) Utvalget har sammen med instituttleder ansvar for at alle kandidater knyttes til 

aktive forskningsmiljøer, som hovedregel en forskergruppe. I tilfeller der 
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instituttledelsen mener det er nødvendig å oppfylle kravet på en annen måte, må 

det gjøres rede for dette før tilsetting i stipend og opptak til 

forskerutdanningsprogrammet kan skje 

iii) Utvalgene har også ansvar for til opplæringsdelen, se nedenfor, og for den lokale 

kvalitetsutviklingen av forskerutdanningen. Dette inkluderer blant annet oppfølging 

av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, ansvaret for utvikling og organisering 

av lokale emner, og utvikling av søknader om nasjonale kurs finansiert gjennom 

Det nasjonale fakultetsmøtet.  

iv) Utvalget får ellers sine oppgaver definert av instituttleder i samråd med 

instituttrådet.  

v) Ved SKOK og SVT har senterlederne funksjonen til instituttutvalgene 

4) Et overordnet forsknings- og forskerutdanningsutvalg på fakultetsnivå: Utvalget ledes av 

prodekanen og er satt sammen av lederne for instituttutvalgene, én representant hver fra 

SKOK og SVT og to representanter for gruppe B, herunder minst en 

doktorgradskandidat. Utvalget har det overordnede ansvaret for forskerutdanningen ved 

fakultetet, og får sine oppgaver definert av fakultetsstyret. Fakultetsadministrasjonen har 

sekretæransvaret. 

 

Forskerskoler 

Både forskergrupper og forskerskoler kan bidra til å gi kandidatene det forskningsmiljøet de 

har krav på. Det faglige og økonomiske ansvaret for deltakelse i og organisering av 

forskerskoler og andre typer nettverk knyttet til forskerutdanning – lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt – overføres med dette vedtaket fra fakultetsnivået til grunnivået fra og med 

2013.  

Oppretting og nedlegging av forskerskoler må godkjennes av fakultetet. Fakultetet er også 

avtalepart når det inngås avtale om samarbeid med andre institusjoner. 

 

Opplæringsdelen 

Opplæringsdelen består av 30 studiepoeng, og er delt opp i tre deler 

1) Vitenskapsteori og etikk reduseres til 10 stp fra 15 i dagens plan. Det vedtas ny 

emneplan på grunnlag av forslag fra Senter for vitenskapsteori.  

2) 5 studiepoeng knyttes til emner som alle kandidater ved fakultetet vil ha nytte av. 

Ansvaret legges til fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalg. Den videre 

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

kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Det praktiske ansvaret for ulike emner 

kan delegeres til en eller flere av grunnenhetene, og kandidater kan også ta slike kurs 

ved andre institusjoner forutsatt godkjenning fra sitt lokale forsknings- og 

forskerutdanningsutvalg. 

3) Emner relatert til avhandlingsarbeidet, 15 stp.: Veileder(e) og kandidat utformer et forslag 

til innhold for hver enkelt kandidat som godkjennes av forsknings- og 

forskerutdanningsutvalget. Innholdet skal støtte opp om avhandlingsarbeidet og kan 

bestå av konferanse- og seminardeltakelse med innlegg, samt relevante 

forskerutdanningskurs. Forslaget må følge standardkrav for dokumentasjon av innhold og 

omfang basert på fakultetets retningslinjer for studiepoenguttelling. 
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Implementering 

Den delen av vedtaket som er knyttet til ansvarsfordeling og utvalgsstruktur, settes i verk 

med virkning fra 1.1.2012.  

Så snart et nytt emne Vitenskap og etikk er vedtatt, har fakultetets forsknings- og 

forskerutdanningsutvalg ansvaret for de frigjorte fem studiepoengene. 

I løpet av vårsemesteret 2012 foretas en gjennomgang av alle rutiner og retningslinjer knyttet 

til forskerutdanningen med sikte på samordning og tilpassing til innholdet i dette vedtaket. 

Dagens ordning med sentral avsetning til forskerutdanningsformål på fakultetsnivå, herunder 

forskerskoler, avvikles fra og med 2013. 
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Innledning 

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

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

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

imøtekommer flere av forslagene fra konferansen.  

I tillegg til innspillene fra konferansen er et viktig utgangspunkt for forslaget UiBs 

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

Handlingsplan for forskerutdanning. Fra livsverk til karrierestart.
1
 Et annet dokument som 

har vært med i saksforberedelsen før saken legges fram for fakultetsstyret for annen gang, er 

rapporten fra den gruppen som evaluerte forskerskoleordningen ved UiB i 2011.
2
  

Strategidokumentet for Det humanistiske fakultet, som ble vedtatt av fakultetsstyret 22. 

november, er likevel det viktigste, nye grunnlagsdokumentet som er kommet til siden 

fakultetsstyret fikk seg forelagt saken første gang. Det første målet i kapitlet om 

forskerutdanning er formulert slik: 

Forskarutdanning er ei sentral fagleg oppgåve. Hovudansvaret for forskarutdanninga skal 

leggjast til grunneiningane, mens ansvaret for opptak skal framleis liggje ved fakultetet. 

Dette inneber at ansvaret for oppfølging i form av midtvegsevaluering, rapportering, 

medarbeidarsamtaler m.m. skal delegerast til grunneiningane. Grunneiningane får også eit 

overordna ansvar for organisering og gjennomføring av opplæringsdelen i programmet. 

                                                
1 http://www.uib.no/filearchive/uib-handlingsplan-for-forskarutdanning-_distribusjon-30-04-09-2-_9.pdf 
2 http://www.uib.no/filearchive/8520-forskerskoler-rapport-mai-2011_1.pdf  

http://www.uib.no/filearchive/uib-handlingsplan-for-forskarutdanning-_distribusjon-30-04-09-2-_9.pdf
http://www.uib.no/filearchive/8520-forskerskoler-rapport-mai-2011_1.pdf
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Det overordnede målet i strategien er med andre ord at hovedansvaret for forskerutdanningen 

ved fakultetet skal ligge ved grunnenhetene, men likevel slik at fakultetet har det overordnede 

ansvaret for kvalitetssikring, jf. siste avsnitt i innledningen til strategidokumentet. Dette blir 

fulgt opp i dette forslaget. Andre relevante mål fra strategien vil bli sitert nedenfor der de er 

relevante. 

Modellen må ses som en hovedstruktur. Når den er vedtatt må det gjøres en gjennomgang av 

prosedyrer, retningslinjer og ansvarsfordeling på detaljnivå.  

 

Ansvarsforhold og delegering 

Dette forslaget innebærer ingen prinsipielle endringer med hensyn til ansvarsforhold og 

delegering. Fakultetet har fremdeles det overordnede ansvaret for forskerutdanningen ved 

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

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

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

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

følgelig underlagt instituttlederne på vanlig måte. 

 

Veilederfunksjonen 

Denne skal som før utgjøre den sentrale delen av den faglige opplæringen. Instituttene har 

som før et viktig ansvar for at forholdene for veiledningen legges best mulig til rette. Samtidig 

er det er viktig å understreke veilederens personlige og helt sentrale ansvar.  

Handlingsplanen for forskerutdanning krever ikke at en kandidat skal tilbys mer enn én 

veileder, men anbefaler det sterkt. Fakultetet tilrår at en ordning med flere veiledere der dette 

vil kunne forbedre kvalitet og gjennomføring av prosjektet. 

 

Kravet om tilknytning til et godt og aktivt fagmiljø 

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

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

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

er derfor avgjørende at forskerutdanningen skjer i aktive forskningsmiljø.  

[…] 

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

tilbud om å delta i forskerskoler.  

Forskerutdanningen foregår tett sammenvevd med forskningen i fagmiljøene, og i 

utvidede faglige nettverk gjennom forskerskolene. Ambisjonen om høy kvalitet i 

forskerutdanningen er sterkt knyttet til ambisjonene for forskningskvaliteten i 

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

av organisering av forskningsgruppene og forskerskolene.  

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

til veileder. I fakultetsstrategien er dette kravet formulert slik:  
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Forskarutdanning er utdanning, og i alle overordna styringsdokument blir det kravd at alle 

kandidatar skal vere del av aktive og gode forskingsmiljø i utdanningsperioden. Alle 

doktorgradskandidatar skal difor som ein hovudregel vere knytt til ei forskargruppe. 

I forbindelse med innføringen av ny instituttstruktur i 2007 skulle forskningen ved fakultetet 

primært organiseres i forskergrupper. Strategien slår fast at det er disse som normalt får 

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

forskningen ved fakultetet. Først og fremst må forskergruppene ta ansvar for fellesaktiviteter 

som inkluderer kandidatene, f.eks. jevnlig seminarvirksomhet der alle kategorier faglig 

ansatte samt masterstudenter knyttet til gruppa får anledning til å legge fram forskningen sin, 

og ikke minst få faglige tilbakemeldinger fra resten av miljøet.  

Tilbakemeldingene i høringsrunden viste at instituttene likevel er kommet ulikt langt med 

organisering av forskergrupper. Strategien peker videre på forskergruppeprinsippet som en 

hovedregel, og åpner derfor for andre måter å oppfylle kravet om at kandidaten skal være del 

av et aktivt forskningsmiljø dersom ikke forskergruppeorganiseringen knyttet til kandidatens 

tema vurderes som robust nok. Kravet om at alle kandidater skal være del av aktive 

forskningsmiljøer, må uansett oppfylles, og i tilfeller der instituttledelsen mener det er 

nødvendig å oppfylle kravet på en annen måte, må det gjøres rede for dette før tilsetting i 

stipend og opptak til forskerutdanningsprogrammet kan skje. 

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

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

 

Opplæringsdelen 

Fakultetsstrategien sier dette om opplæringsdelen 

Å gje kandidatane eit best mogleg tilbod knytt til opplæringsdelen utanom 

vitskapsteoridelen skal vere eit sentralt fagleg ansvar som det kvart år må setjast av 

tilstrekkeleg med ressursar til på grunneiningane. Opplæringa kan organiserast gjennom 

eigne kurs i fagmiljøa, men for mange miljø vil det vere betre å organisere tilbodet 

gjennom lokale, nasjonale eller internasjonale forskarskular eller andre faglege nettverk. 

 

Organisering og ansvar 

Vi foreslår at det operative ansvaret for opplæringsdelen legges til forskningsutvalget ved 

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

I tillegg til at instituttets forskningskoordinator inngår som leder, skal alle eller et utvalg av 

lederne for forskergruppene ved enheten være medlemmer, samt representanter for gruppe B. 

Av disse skal minst én komme fra stipendiatgruppen. Dersom det finnes forskerskoler knyttet 

til grunnenheten, skal leder ha møte- og tale- og forslagsrett i utvalget. Utvalgene overtar 

forskerskolenes overordnede ansvar for organisering av emner, men kan delegere det 

praktiske ansvaret til forskerskoler/forskergrupper/fagmiljø. Utvalget skal også ha det 

overordnede ansvaret for internasjonalisering, dvs. nødvendig tilrettelegging knyttet til kortere 

eller lengre utenlandsopphold for kandidaten.  
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Utvalgene har også ansvar for den lokale kvalitetsutviklingen og kvalitetssikringen av 

forskerutdanningen. Dette inkluderer blant annet oppfølging av det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket, utvikling og organisering av lokale emner, og utvikling av 

søknader om nasjonale kurs finansiert gjennom Det nasjonale fakultetsmøtet. 

Når det gjelder sentrene ved fakultetet, bør faglig ledelse finne en egnet organisering som kan 

påta seg samme ansvar som forsknings- og forskerutdanningsutvalgene ved instituttene. I 

utgangspunktet legges ansvaret til senterlederne. 

Forslaget innebærer en overføring til grunnenhetene av det faglige og økonomiske ansvaret 

for å initiere, organisere og drive forskerskoler, forskerutdanningsnettverk eller annet 

samarbeid om forskerutdanning på tvers av institutt, fakultet og institusjoner. Oppretting og 

nedlegging av forskerskoler må godkjennes av fakultetet. Fakultetet er også avtalepart når det 

inngås avtale om samarbeid med andre institusjoner. 

Forslaget innebærer at arbeidet med faglig kvalitetssikring og godkjenning av 

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

hvordan arbeidet organiseres.  

Dagens ordning med ansvar for forskerskoler lagt til fakultetet, prolongeres ut 2012. I løpet av 

dette året må fagmiljø og institutter vurdere om det er tjent med å videreføre dagens 

organisering på eget ansvar, eller om det bør legges om. I tilfeller der en tematisk organisert 

forskerskole omfatter disipliner fra mer enn ett institutt, som f.eks. dagens forskerskole i 

filologi og språkvitenskap, må den ev. videreføres/opprettes som et samarbeid mellom de 

involverte institutter og finansieres av de midlene instituttene avsetter til forskerutdanning. 

Der fakultetet er involvert i nasjonalt samarbeid regulert gjennom en avtale mellom de 

involverte fakulteter, må denne videreføres så lenge forpliktelsene varer. 

I tilfeller der forskergrupper har medlemmer fra mer enn ett institutt i denne strukturen, vil 

den enkleste løsningen være at kandidaten følger hovedveileder, slik at det blir forsker- og 

forskerutdanningsutvalget ved den grunnenheten hovedveileder tilhører som har det formelle 

ansvaret for opplæringsdelen til kandidaten.  

 

Innhold 

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

en revisjon av opplegget.  

Ansvaret for 5 stp. legges til fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalg (se nedenfor), 

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

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

kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Det praktiske ansvaret for ulike emner kan 

delegeres til en eller flere av grunnenhetene. 

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

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

avhandlingsarbeidet og bestå av konferanse- og seminardeltakelse med innlegg, samt 
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relevante forskerutdanningskurs. Forslaget må følge standardkrav for dokumentasjon av 

innhold og omfang basert på fakultetets retningslinjer for studiepoenguttelling.  

 

Fakultetsnivået 

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

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

stedet foreslås at det også på fakultetsnivå opprettes et forsknings- og forskerutdanningsutvalg 

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

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

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

Fakultetsadministrasjonen har ansvar for sekretærfunksjonen.  

 

 



 

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

 

  

  

 

 

 

Revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet  

 

Vedlegg: 

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

2. Høringsbrev fra fakultetet 

3. Høringssvar fra AHKR 

4. Høringssvar fra IF 

5. Høringssvar fra LLE 

6. Høringssvar fra FOF 

7. Høringssvar fra Griegakademiet – Institutt for musikk 

8. Høringssvar fra SKOK 

9. Høringssvar fra SVT 

10. Høringssvar fra STIP-HF 

 

 

Bakgrunn 

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

Dato: 23.05.2011 

Arkivsaksnr: 2011/2905-UNU 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

37/11 

07.06.2011 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Tilbakemeldingene 
 
I brev av 25.02.11 ble fakultetets grunnenheter og STIP-HF bedt om å behandle forslaget på 
bredest mulig grunnlag og komme med kommentarer og innspill innen 13.05.11. Fakultetet 
har mottatt uttalelser fra AHKR, IF, LLE, FOF, Griegakademiet – Institutt for musikk, SKOK, 
SVT og STIP-HF. 
 
AHKR ser positivt på hovedstrukturen i forslaget som i hovedsaken er i tråd med de innspill 
instituttet har kommet med tidligere vedrørende en formell delegering av det faglige ansvaret 
til grunnenhetene. Instituttets forskningsutvalg fungerer allerede i dag som et forsknings- og 
forskerutdanningsutvalg. AHKR påpeker at en formell overføring av ansvar også vil måtte 
innebære økte administrative ressurser til forskerutdanningen på grunnivå. AHKR slutter seg 
til at veilederne spiller en nøkkelrolle og fortsatt må gjøre det. Om det skal være én eller to 
veiledere, bør imidlertid være faglig begrunnet og ikke et generelt krav. Også punktet om 
tilknytning til et godt faglig miljø er helt i tråd med AHKRs forskningsstrategi, der det legges til 
rette for at ph.d.-kandidatene integreres i instituttets forskergrupper. AHKR støtter at 
forskergruppene tillegges et større ansvar i forskerutdanningen, men understreker at det ikke 
må legges opp til for rigide interne løsninger. AHKR stiller seg positive til at et framtidig 
forsknings- og forskerutdanningsutvalg får utvidede fullmakter knyttet til organisering og 
kvalitetssikring av opplæringsdelen og overtar forskerskolenes rolle. Ved en eventuell 
reduksjon av vitenskapsteori og etikk fra 15 stp. til 10 stp. er det viktig at omfanget av det 
vitenskapsteoretiske innlegget dimensjoneres i samsvar med dette. Instituttet ser en 
organisatorisk og faglig gevinst i at fakultetet organiserer fells kurs på 5 stp., men ønsker at 
denne komponenten skal kunne erstattes av tilsvarende kurs avlagt ved annet lærested. 
AHKR ser behovet for en reorganisering av styringsfunksjonen på fakultetsnivå, og anser det 
som en utfordring at utvalget ikke får en for byråkratisk og kontrollerende innretning. 
 
IF berømmer dekanatet for vilje til å styrke forskerutdanningen ved fakultetet og sier seg enig 
i mange av de synspunktene som blir presentert i forslaget. En vesentlig konsekvens av 
forslaget er imidlertid at det krever mer ressurser på grunnivå enn dagens ordning. IF tar det 
for gitt at overføring av oppgaver og ansvar fra fakultetsnivå blir fulgt opp med tilsvarende 
overføring av økonomiske ressurser. IF er enig i at veileder har en sentral rolle og ansvar for 
den faglige opplæringen, men kan ikke se behovet for å innføre en ordning med to veiledere 
så snart som mulig. Dette bør vurderes individuelt. IF ønsker en fleksibel ordning der 
forskerskolene kan opprettholdes. Instituttene bør imidlertid få større direkte innflytelse over 
forskerskolene, som bør inngå i et tettere samspill med instituttets fagmiljøer. Det går fram av 
oversendingsbrevet at instituttet er delt i synet på administrativ plassering av forskerskolene, 
og da saken ble behandlet i instituttrådet, stemte tre for en videreføring av dagens ordning, 
mens tre stemte for synet skissert i høringsuttalelsen. Instituttleder understreker at han 
holder fast ved at forskerskolene kan overføres til instituttene. IF sier seg enig i betydningen 
av at kandidaten knyttes til et godt og relevant fagmiljø, men understreker at det ikke 
nødvendigvis er slik at veileders forskergruppe er den faglig mest relevante. IF er skeptiske 
til at forskergruppene skal overta forskerskolenes funksjon, og ser det heller ikke som 
naturlig å gi et forsknings- og forskerutdanningsutvalg det overordnede ansvaret for 
forskerutdanningen siden instituttet går inn for en løsning der forskerskolene opprettholdes. 
IF stiller seg positive til den foreslåtte endringen i opplæringsdelen inkludert et felles 
kurstilbud på 5 stp. for alle kandidater. 
 
LLE ser det som positivt at fakultetet er opptatt av kvaliteten i og organiseringen av 
forskerutdanningen. Instituttet påpeker imidlertid at i UiBs handlingsplan for forskerutdanning 
framheves både forskerskoler og forskergrupper som viktige elementer i utdanningen. UiB 
arbeider for tiden med evaluering av forskerskolene, og LLE finner det derfor prematurt å 
vedta endringer før evalueringsrapporten foreligger. Dessuten er flere aspekter av en reform 
for svakt utredet, for eksempel de økonomiske rammene og andre ressursspørsmål. Etter 
LLEs syn vil en delegering av ansvaret til grunnivå kreve ekstra ressurser. LLE ser det som 
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viktig at forskergruppene har en sentral rolle i forskerutdanningen, men de fleste 
forskergruppene er for små og løst organisert til å kunne ta et omfattende ansvar for denne. 
En sterkere oppdeling av ansvaret vil dessuten kunne medføre fragmentering av den 
kompetansen og erfaringen forskerskoleledelsene har opparbeidet. LLE tviler videre på at et 
forsknings- og forskerutdanningsutvalg vil kunne være et effektivt styringsorgan på et stort og 
heterogent institutt. Det konkluderes med at saken er for svakt utredet til at den kan støttes. 
 
FOF finner det positivt at fakultetet tar tak i organiseringen av forskerutdanningen og støtter 
hovedtanken om at grunnenhetene og fagmiljøene må få et tydeligere ansvar. Det advares 
imidlertid mot for stor detaljstyring og innføring av rigide ordninger. FOF sier seg enig i at 
veilederfunksjonen må være det primære i forskerutdanningen, men spørsmålet om én eller 
to veiledere må avgjøres i hvert enkelt tilfelle og ikke være obligatorisk. FOF har de siste 
årene vært knyttet til forskerskolen Kultur og samfunn. Denne har ikke fungert godt nok for 
instituttets kandidater, og FOF har derfor ingen innvendinger mot at den legges ned. Som 
oppfølging av NFRs evaluering av norsk filosofisk og idéhistorisk forskning vil det bli foreslått 
å opprette en nasjonal forskerskole som vil kunne gi forskerutdanningen innen filosofi og 
idéhistorie et betydelig løft. FOF mener at det i prinsippet er fornuftig å gi forskergruppene 
ansvaret for å integrere kandidatene i et godt forskningsmiljø, men samtidig er det uheldig 
om det er forskergruppene alene som skal ha dette ansvaret siden flere av instituttets 
veiledere har svak eller ingen tilknytning til en forskergruppe. Det må fremdeles være rom for 
prosjekter som er knyttet til enkeltforskere, og som kan finne et større forskningsmiljø på 
nasjonalt eller internasjonalt plan. FOF har ingen prinsipielle motforestillinger mot å gjøre 
dagens forskningsutvalg på grunnivå om til forsknings- og forskerutdanningsutvalg. Det bør 
imidlertid klargjøres bedre hva det vil innebære å gi utvalget et overordnet og selvstendig 
ansvar for opplæringsdelen samt for organisering av kurs. Et slikt ansvar vil kreve 
økonomiske ressurser. Med hensyn til internasjonalisering fungerer dagens ordning godt, og 
FOF er usikre på om det er fornuftig å gi et slikt utvalg ansvaret for tilrettelegging. FOF har 
ingen motforestillinger mot å redusere kurset i vitenskapsteori og etikk til 10 stp., men 
understreker samtidig at dagens kurs ikke tar høyde for at instituttets ph.d.-kandidater 
allerede har lang utdanning i filosofi. Det arbeides imidlertid med et eget kurs for kandidater i 
filosofi og idéhistorie innenfor rammene av en nasjonal forskerskole. FOF støtter etablering 
av et forskings- og forskerutdanningsutvalg på fakultetsnivå. Det ønskes imidlertid en 
klargjøring av innholdet i kurset på 5 stp. som utvalget skal ha ansvaret for. 
 
Griegakademiet – Institutt for musikk synes det er viktig og positivt at fakultetet arbeider 
med utvikling av forskerutdanningen. Det utsendte forslaget inneholder imidlertid etter 
instituttets oppfatning noen svakheter og uklarheter. Den regionale forskerskolen i musikk, 
Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies, er etablert etter to års intenst 
arbeid med aktiv deltakelse fra to av forskergruppene. Instituttet understreker at 
forskerskolen må sikres tilfredsstillende og stabil økonomi. Forskerskoler og forskergrupper 
bør ikke settes opp mot hverandre da dette er supplerende og ikke alternative tiltak. 
Griegakademiet – Institutt for musikk vil ikke passe inn i den foreslåtte modellen der 
forsknings- og forskerutdanningsutvalg på institutt- og fakultetsnivå skal involveres i drift av 
opplæringsdelen. Det er allerede utarbeidet en opplæringsdel for Grieg Research School 
som omfatter 10 stp. vitenskapsteori og etikk, 10 stp. tverrfaglige musikkstudier og 10 stp. 
spesialisering. Det er derfor ikke rom i opplæringsdelen for et felles kurs på 5 stp. i regi av 
fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalg. 
 
SKOK stiller seg positiv til de foreslåtte tiltakene og presiseringene og bekrefter at senteres 
vitenskapelige stab fyller de oppgavene forskergruppene er pålagt ved instituttene gjennom 
alle sine faglige arrangementer. Det er utlyst to stillinger innen kjønnsforskning, og SKOK ser 
det som naturlig at de som ansettes, danner et forsknings- og forskerutdanningsutvalg 
sammen med faglig leder. SKOK påpeker videre at oppgavene til fakultetets forskings- og 
forskerutdanningsutvalg virker udefinerte/uklare og bør presiseres for at denne 
organiseringen skal fungere optimalt. 
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SVT stiller seg i hovedsaken positiv til alle de foreslåtte tiltakene og presiseringene. 
Senterets vitenskapelige stab fyller de oppgavene forskergruppene er pålagt ved instituttene 
gjennom faglige arrangementer og internseminarer der en nettopp har vært opptatt av å 
ivareta ph.d.-kandidatene. SVT vil komme tilbake med forslag om hvordan et forsknings- og 
forskerutdanningsutvalg kan organiseres ved senteret når saken er endelig behandlet av 
fakultetsstyret. Med hensyn til det overordnede forsknings – og forskerutdanningsutvalget 
finner SVT utvalgets oppgaver udefinerte/uklare og foreslår en presisering for at denne 
organiseringen skal fungere optimalt. 
 
STIP-HF ser det som positivt at fakultetet har utarbeidet et forslag til revisjon av 
forskerutdanningen. Forslaget innreflekterer imidlertid ikke i stor nok grad hvilke utfordringer 
fakultetet har per i dag. Det savnes blant annet tiltak for å forbedre veiledningen, ordninger 
for raskt å løse problemer knyttet til doktorgradsarbeidet og veilederforhold, muligheter for 
mesterklasse eller tilsvarende avhandlingsseminar med ekstern forsker, tiltak for å nedkorte 
tiden mellom innlevering og disputas og tiltak for å redusere antallet underkjenninger. STIP-
HF støtter at fakultetet fremdeles skal ha det overordnede ansvaret for forskerutdanningen, 
men ser ikke at dette kan forenes med delegering av det faglige ansvaret til grunnenhetene i 
den grad det er foreslått. Fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalg bør 
kvalitetssikre utdanningen på lokalt nivå, og det bør snarest komme på plass en 
kontaktperson for ph.d.-kandidater på fakultetsnivå som kan bistå ved problemer som ikke 
kan løses lokalt. STIP-HF ser samtidig betydningen av at instituttene tar mer ansvar for 
forskerutdanningen og oppfølging av ph.d.-kandidatene og støtter forslaget om at alle 
grunnenhetene skal ha et forsknings- og forskerutdanningsutvalg med representanter for 
doktorgradskandidatene og andre midlertidig vitenskapelig tilsatte. STIP-HF er mer usikre på 
om det er hensiktsmessig å delegere det faglige ansvaret for opplæringsdelen til 
grunnenhetene som en generell ordning og er bekymret for at dette vil kunne føre til at 
instituttene prioriterer egne stipendiater på bekostning av eksterne doktorgradskandidater. 
STIP-HF er enig i at veilederfunksjonen er svært viktig, og nettopp av den grunn er det et 
savn at forslaget ikke har i seg elementer til hvordan veiledningen ved fakultetet kan 
forbedres. Det påpekes at kvaliteten på veiledningen er varierende, og det er viktig at både 
fakultet og grunnenhet tar et større ansvar for å følge opp veiledningsproblemer så tidlig som 
mulig. Det er ønskelig at alle ph.d.-kandidater ved fakultetet skal få tilbud om minst to 
veiledere, og det skal være enkelt å få biveileder ved andre institutt og fakultet for dem som 
ønsker det. STIP-HF er enig i at tilknytning til et godt fagmiljø er svært viktig, og at 
forskergruppene bør ta et større ansvar for å integrere ph.d.-kandidater, også eksterne, og 
bidra til forskerutdanningen. Samtidig er en del av forskergruppene ikke i stand til å dekke 
kandidatenes behov for et faglig-sosialt miljø på en god nok måte, særlig med tanke på 
integrering i et miljø med andre ph.d.-kandidater. I denne sammenhengen kan 
forskerskolene være et viktig supplement til forskergruppene. Forslaget fra dekanatet åpner 
for en videreføring av forskerskoler i regi av grunnenhetene. STIP-HF anser det som svært 
viktig at dette blir økonomisk og organisatorisk mulig. STIP-HF er positive til at forsknings- og 
forskerutdanningsutvalgene ved grunnenhetene bør spille en mer aktiv rolle i 
forskerutdanningen enn dagens forskningsutvalg gjør. Det er imidlertid vanskelig å si noe 
generelt om det er grunnenhet eller forskerskole som bør ha det overordnede ansvaret for 
organisering av forskerutdanningskurs. Dette vil avhenge av hvor velfungerende 
forskergruppene er, i hvilken grad ph.d.-kandidatene har tilstrekkelig sammenfall i faglige 
interesser, og om fagfeltet og relevante tverrfaglige felt faller innenfor eller går på tvers av 
den administrative instituttinndelingen. STIP-HF ser behovet for at fakultetet utvikler kurs i 
overførbare ferdigheter, men er skeptiske til at dette går på bekostning av vitenskapsteori og 
etikk. Ph.d.-gruppa er imidlertid delt i synet på innholdet i opplæringsdelen. STIP-HF støtter 
at styringsgruppa for forskerutdanning erstattes av et forsknings- og forskerutdanningsutvalg 
på fakultetsnivå med sammensetning som foreslått. Det kan også være hensiktsmessig å ha 
med representanter for forskerskolelederne. STIP-HF oppsummerer med at det viktigste er å 
kunne tilby alle ph.d.-kandidater, både interne og eksterne, god og relevant veiledning, et 
faglig-sosialt miljø som inkluderer seniorforskere, et faglig-sosialt miljø som inkluderer andre 
ph.d.-kandidater og relevante kurs og annen opplæring. For å oppnå dette er det nødvendig 
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å opprettholde det beste fra dagens ordning inkludert velfungerende forskerskoler, 
videreutvikle forskergruppene og få grunnenhetene til å ta mer ansvar, samtidig som 
fakultetet som et minstekrav må ta aktivt ansvar for den faglige kvalitetssikringen av 
forskerutdanningen.  
 
 
Vurdering 
 
De fleste av høringssvarene er positive til forslaget. Bare ett svar tar til orde for at en 
reorganisering av forskerutdanningen ved fakultetet vil være prematur, fordi universitetet 
nylig har startet en evalueringsprosess rettet mot forskerskoler. Dette er vi uenige i, ettersom 
vårt forslag ikke eliminerer forskerskolene, slik svaret synes å mene. 
 
Men det framkommer også en del spørsmål og kritiske merknader i høringssvarene: 
 
Flere av instituttene peker på at den foreslåtte reorganiseringen vil medføre økte kostnader 
på instituttnivå sammenlignet med dagens ordning, og framhever behovet for at en 
reorganisering må følges av økte ressurser. Her vil vi minne om at budsjettmodellen for 
fakultetet som ble vedtatt i 2010, legger til grunn at så mye som mulig av det som hvert år 
kan avsettes til drift, skal overføres til grunnenhetene. Det vil si at grunnenhetene vil få videre 
økonomiske rammer og større frihet med hensyn til hvordan de disponeres. Men det betyr 
også at fakultetet ikke vil ha midler til ekstra styrking av ulike formål, så sant ikke 
fakultetsstyret som i dag i budsjettvedtaket hvert år bestemmer at det skal gjøres forlodds 
avsetninger til forskerutdanning før driftsmidler fordeles til grunnenhetene i samsvar med 
budsjettmodellen.  
 
Det uttrykkes også en viss frykt for at forslaget vil medføre en byråkratisering av 
forskerutdanningen, og at rutiner kan bli unødvendig tungvinte. Et eksempel er forslaget om 
at de lokale forsknings- og forskerutdanningsutvalgene skal ha det overordnede ansvaret for 
å godkjenne opplæringsdelen. Her må vi skille mellom formelt og utførende ansvar. Det 
formelle ansvaret for de ulike delene i forskerutdanningen må forankres i den faglig-
administrative linjen. Men det utførende ansvaret kan delegeres. Forslaget slår fast at 
instituttleder har det øverste administrative og faglige ansvaret for forskerutdanningen ved 
instituttet, og det slår videre fast at det skal være et forsknings- og forskerutdanningsutvalg 
ved hvert institutt, ledet av forskningskoordinatoren ved instituttet. Det overordnede ansvaret 
for utdanningsdelen må derfor forankres her, men det utelukker ikke at ansvaret for løpende 
avgjørelser, f.eks. godkjenning av opplæringsplaner, delegeres. Det må bli opp til instituttene 
å organisere arbeidsdelingen på en mest mulig smidig og hensiktsmessig måte.  
 
Forslaget om at forskergruppene ved instituttene skal ha ansvaret for at kravet i UiBs 
handlingsplan oppfylles om at forskerutdanningen skal foregå ”tett sammenvevd med 
forskningen i fagmiljøene”, har avstedkommet en del kritiske kommentarer. Noen av disse 
peker på at forskergruppene på flere institutter ikke er utviklet nok til å kunne påta seg et slikt 
ansvar. Andre merknader går på forholdet mellom fagmiljø og forskerskoler. Når det gjelder 
det første punktet, vil vi gjenta at forskerutdanning ifølge alle styringssignaler ovenfra skal 
være et ansvar for fagmiljøene, og at kandidatene skal være del av et aktivt forskningsmiljø. 
Fakultetet vedtok allerede da ny instituttstruktur ble innført i 2007 at forskningen ved 
fakultetet skulle organiseres i forskergrupper. Arbeidet med dette er kommet ulikt langt ved 
de ulike instituttene, men vi står fast ved at ansvar for forskerutdanning kan være et middel til 
å bringe dette arbeidet videre. Samtidig ser vi at det ikke alltid vil være mulig å nå de 
overordnede målene gjennom en styrking av forskergruppene. Det blir for eksempel pekt på 
at det er veiledere som ikke er aktive medlemmer av lokale forskergrupper, og som har sitt 
nettverk nasjonalt og internasjonalt. I slike tilfeller kan det tenkes at det er lite rasjonelt å la 
forskergruppa veilederen i beste fall er et perifert medlem av, ta ansvar. Dette reiser 
spørsmålet om en overhodet bør ta opp kandidater der en ikke har mulighet for å integrere 
dem i et miljø større enn det som utgjøres av veilederen selv. Her finnes det neppe klare 
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svar, og det bør være opp til instituttene å avgjøre dette. Men det bør pekes på at i den grad 
et lokalt miljø tenkes erstattet av et nasjonalt og internasjonalt, slik noen av høringssvarene 
antyder, vil det kunne medføre relativt høye reisekostnader som instituttene bør være villige 
til å dekke der kandidatens egne driftsmidler ikke strekker til.  
 
Den andre motforestillingen mot forslaget om å legge ansvar til forskergruppene, er at det 
impliserer at forskerskoler mister sin rolle. Dette er vi uenige i. Poenget med forslaget er at 
det må være opp til fagmiljøer og institutter selv å vurdere det faglige behovet for samarbeid 
om forskerutdanning organisert i forskerskoler, det være seg lokalt, nasjonalt eller 
internasjonalt. Særlig når det gjelder små og spesialiserte fagmiljøer, eller der et 
forskningsfelt er spredd over flere fag og institutt, er det mange argumenter for samarbeid i 
form av forskerskoler. Essensen i forslaget er derfor ikke å legge ned forskerskoler, men at 
de miljøene som best kan vurdere det faglige behovet for dem, selv må ta ansvaret for å 
organisere dem. I utgangspunktet tilsier budsjettmodellen at det økonomiske ansvaret da 
også må ligge ved grunnenhetene, men det vil som påpekt ovenfor være opp til 
fakultetsstyret om en ønsker en videreføring av dagens ordning med forlodds tildeling. 
Fakultetsledelsen går imidlertid ikke inn for en slik videreføring. 
 
Noen av høringsuttalelsene påpeker at rollen til forsknings- og forskerutdanningsutvalget på 
fakultetsnivå ikke er nærmere spesifisert i forslaget, og etterlyser en slik spesifisering. 
Utvalget er tenkt som et forum der problemer knyttet til forskerutdanningen kan tas opp til 
diskusjon og om de ikke kan løses her, tas videre til fakultetsledelsen. Utvalget vil også 
kunne brukes som rådgivende organ for fakultetsledelsen, og ikke minst et kontaktforum 
mellom grunnenheter og fakultet knyttet til forskerutdanningen. Også det overordnede 
ansvaret for den delen av opplæringsdelen som foreslås lagt til fakultetet, må legges til 
utvalget, som så kan delegere. Utvalget bør videre få ansvar for i samarbeid med 
administrasjonen å utarbeide forslag til de årlige forskerutdanningsmeldingene. Dersom 
forslaget om reorganisering av forskerutdanningen blir vedtatt, vil det være behov for å gå 
gjennom alle rutiner knyttet til utdanningen. Da kan det også bli utarbeidet en instruks for 
forsknings- og forskerutdanningsutvalget ved fakultetet. 
 
Bør alle kandidater har mer enn én veileder? UiBs handlingsplan anbefaler at alle kandidater 
tilbys mer enn én veileder, og høringsnotatet anbefaler at dette gjennomføres ved fakultetet. 
Flere av høringssvarene går mot dette, og foreslår at dette bør avgjøres av instituttene. I lys 
av at handlingsplanen anbefaler en ordning med flere enn én veileder, foreslår vi at dette 
avgjøres av grunnenhetene, men understreker at vi ikke ser noen grunn til at humanistiske 
fag skal være et unntak på dette punktet. Det overordnede er at alle kandidater skal ha best 
mulig veiledning, og det er i lys av dette prinsippet organisering av veiledning for hver enkelt 
kandidat må vurderes. 
 
Når det gjelder opplæringsdelen er det enighet om at den vitenskapsteoretiske delen 
reduseres til 10 studiepoeng. I et par av svarene pekes det på at forslaget om at fakultetet tar 
ansvar for fem studiepoeng knyttet til kurs alle kandidater kan ha nytte ha, ikke bør 
monopoliseres av fakultetet. Denne typen kurs bør f.eks. kunne tas ved andre institusjoner, 
om det passer. Det er vi enige i, ansvaret skal begrense seg til ansvar for et lokalt tilbud. 
 
Et annet kontroversielt punkt i flere av høringssvarene er overføring av det overordnede 
ansvaret for opplæringsdelen fra forskerskoler til instituttenes forsknings- og 
forskerutdanningsutvalg. Her minner vi om at instituttene vil stå fritt i å delegere ansvar for 
organisering av kurs, f.eks. til forskerskoler. Men det overordnede ansvaret bør ligge ved 
utvalgene, som alle institutter skal ha.  
 
I høringssvaret fra LLE blir det pekt på at forsknings- og forskerutdanningsutvalget ved store 
institutter lett kan bli urimelig store hvis en legger til grunn at alle forskergruppeledere skal 
være medlemmer. Vi ser dette, og foreslår at instituttene selv avgjør størrelsen på utvalget. 
Det bør likevel settes sammen av forskergruppeledere i samsvar med høringsforslaget.  
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Høringssvaret fra STIP-HF tar opp en del forhold som vanskelig lar seg bygge inn i et vedtak 
om organisering av forskerutdanningen ved fakultetet. Ett eksempel er kvaliteten på 
veiledningen. Dette er likevel forhold som det er nødvendig å gripe tak i, men som bør tas 
opp når vi som oppfølging til vedtaket i denne saken gjør en totalgjennomgang av alle rutiner 
knyttet til forskerutdanningen ved fakultetet, jf. siste ledd i forslaget til vedtak. 
 
Med unntak av høringssvaret fra LLE, vurderer dekanen høringsvarene som et klarsignal til å 
legge saken fram for fakultetsstyret med forslag om vedtak i tråd med høringsforslaget. Der 
innvendinger og kritiske merknader er positivt vurdert i gjennomgangen ovenfor, er disse 
forsøkt lagt inn i forslaget. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Med virkning fra 1.1.2012 organiseres forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet som 
følger: 
 
Organisering 
1. Fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalget har det overordnede ansvaret for 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
I løpet av høstsemesteret 2011 foretas en gjennomgang av alle rutiner og retningslinjer 
knyttet til forskerutdanningen med sikte på samordning og tilpassing til innholdet i dette 
vedtaket. 
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Senter for middelalderstudier 
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Høring - revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet 

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

 

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

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

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

handlingsplan for forskerutdanning vært et viktig utgangspunkt. 

 

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

saken behandles i fakultetsstyret 14.06.11. 

 

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

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Gjert Kristoffersen 

dekan Trine Moe 

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

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

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitenskap 

Telefon  

Telefaks  

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

HF-bygget, Sydnesplassen 

7 

Bergen 

Saksbehandler 

Julie Tønsaker Watkins 

55583025 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Høringssvar fra AHKR - revisjon av forskerutdanningen ved HF 

Vi viser til fakultetets utsendelse av ovennevnte høringssak av 25.2.2011. 

 

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

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

diskutert på mer uformelt grunnlag under vårens stipendiattreff ved AHKR.  

Høringsuttalelsen under ble vedtatt i Instituttrådet 7.4.2011.  

 

Hovedstruktur 

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

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

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

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

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

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

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

imidlertid også måtte innebære økte administrative ressurser til forskerutdanningen ved 

instituttene. 

 

Veilederansvar 

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

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

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

mulige veilederresurser og ikke settes som et generelt krav.    

 

Forskningsgrupper 

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

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

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

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

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

Referanse Dato 
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gjennomføre dette i praksis. Et slikt ansvar vil likevel måtte være av mer indirekte karakter 

enn det direkte veilederansvaret.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

forskningssamarbeid innen hovedområder og faglige tyngdepunkt internt, gjerne tverrfaglig 

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

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

 

Opplæringsdelen     

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

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

organisering og kvalitetssikring av opplæringsdelen og overtar forskerskolenes rolle. Vi 

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

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

 

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

omfanget av det vitenskapsteoretiske innlegget blir tilsvarende dimensjonert. 

 

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

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

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

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

nasjonalt og internasjonalt. 

 

Fakultetsnivået   

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

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

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

funksjon i forhold til basisvirksomhetene ved instituttene. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

 

Christhard Hoffmann 

instituttleder Ingvild Øye 

 forskningskoordinator 



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

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

Institutt for framandspråk 
Telefon  
Telefaks 55584260 
 

Postadresse  
Postboks 7805 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
HF-bygget, Sydnesplassen 
7 
Bergen 

Sakshandsamar 
Arve Kjell Uthaug 
55582281 
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Det humanistiske fakultet 
 
  

  

 
 

 

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

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



                   HØRINGSUTTALELSE FRA LLE V/ INSTITUTTRÅDET   

                           OM REVISJON AV FORSKERUTDANNINGEN 

 

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

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

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

forslaget: 

 UiBs handlingsplan for forskerutdanning legger vekt på at både forskerskoler og 

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

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

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

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

fakultetet på grunnlag av UiBs evaluering. 

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

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

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

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

ressurser, noe HF ikke synes å erkjenne. 

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

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

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

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

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

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

 Administrative problemer for store og uensartede institutter er også undervurdert av 

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

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

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

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

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

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

organiseres i forskerskoler, og hvilket ansvar forskergruppene skal ha. 



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

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

ulike sidene av en reform. 

 



 

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

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

Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudier 

Telefon 55 58 23 82 

Telefaks 55 58 96 51 

fof@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Sydnesplass 12-13 

Bergen 

Saksbehandler 

Steinar Thunestvedt 

55582384 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet - 
høringsuttalelse fra FoF 

 

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

Uttalelsen bygger på diskusjoner og vedtak i disse organene.  

 

 

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

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

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

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

fortløpende, slik de presenteres i høringsnotatet. 

 

Veilederfunksjonen 

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

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

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

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

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

 

Krav om tilknytning til et godt fagmiljø 

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

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

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

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

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

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

forskerutdanning et betydelig løft. 

 

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

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

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

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

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

dekanatet i sitt høringsnotat foreslår. 

 

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

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

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

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

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

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

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

plan. 

 

 

Opplæringsdelen 

 

Organisering og ansvar 

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

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

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

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

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

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

klargjøres før ansvarsområdet til de nyopprettede utvalgene fastsettes. 

 

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

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

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

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

dagens ording på dette området fungerer godt. 

 

 

Innholdet i oplæringsdelen 

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

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

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

 

 

Fakultetsnivået 

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

forskerutdanningsutvalg, med den foreslåtte sammensetningen. 

 

 

 

 

 

 

Vigdis Songe-Møller 

Instituttleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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

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

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

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

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

 

Situasjonen ved Griegakademiet 

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

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

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

og internasjonalt orientert, og dekker fagområdene musikkpedagogikk, musikkterapi, 

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

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

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

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

Griegakademiets behov 

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

tre forhold være avgjørende: 

- Forskerskolen må sikres en tilfredsstillende og stabil økonomi 

- Det etablerte regionale fagutvalget og forskerskolens styre må videreføres. 

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

ved institutt og fakultet skal involveres i forskeropplæringsdrift 

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

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

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

Generell kommentar til forskerutdanning og til det utsendte notat 

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

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

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

gjøre dette.  

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

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

etter vår vurdering. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

skal fungere optimalt.  

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Ellen Mortensen 

Professor, senterleder Signe Solberg 

 administrasjonssjef 
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Uttalelse fra SVT ang. revisjon av forskerutdanningen ved Det 
humanistiske fakultet 

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

 

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

 

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

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

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

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

skal fungere optimalt.  

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Matthias Kaiser 

Professor, senterleder Signe Solberg 

 administrasjonssjef 

Referanse Dato 

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

revisjon av forskerutdanningen ved HF, våren 2011  
 

Innledning 

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

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

Hensikten med denne handlingsplanen var å forbedre forskerutdanningen ved UiB og 

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

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

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

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

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

oppstår i doktorgradsarbeid og veilederforhold, muligheter for mesterklasse eller tilsvarende 

avhandlingsseminar med ekstern forsker, tiltak for nedkorting av tid mellom 

innleveringstidspunkt og disputas og tiltak for å redusere mengden refusjoner, for eksempel 

en ordning med ”bakleser”. Vi håper at fakultetet vil gripe fatt i disse og andre utfordringer.   

 

Nedenfor er synspunktene fra STIP-HF til det som er behandlet i forslaget, strukturert ut fra 

samme underoverskrifter. Vi har prøvd å dekke best mulig hovedtrekk i skriftlige og muntlige 

innspill vi har mottatt fra interne og eksterne doktorgradskandidater om forslaget.  

 

Ansvarsforhold og delegering  

STIP-HF støtter at fakultetet fortsatt skal ha det overordnede ansvaret for forskerutdanningen 

ved fakultetet (jf. UiBs ph.d.-reglement). Samtidig mener vi at dette ikke kan forenes med å 

delegere det faglige ansvaret til grunnenhetene i så stor grad som det foreslås i forslaget.  

 

Det aller viktigste er at fakultetet, gjennom fakultetets forskning- og forskerutdanningsutvalg, 

bør ta et aktivt ansvar for å kvalitetssikre forskerutdanningen slik den gjennomføres mer 

lokalt (institutt, forskergrupper, forskerskoler). Det bør også snarest komme på plass en 

kontaktperson for doktorgradskandidater på fakultetsnivå, som de kan ta kontakt med om det 

oppstår problemer som ikke kan løses lokalt (f.eks. i veiledningsforhold eller forskningsmiljø), 

eller om de ønsker å klage på noe ved forskerutdanningen. 

 

STIP-HF ser samtidig betydningen av å få instituttene til å ta mer ansvar for 

forskerutdanningen og følge bedre opp kandidatene som går på forskerutdanningen der, 

inkludert eksterne doktorgradskandidater. Jevnlige medarbeidersamtaler, tildeling av 

veileder(e) og gjennomføring av midtveisevaluering har alt sammen instituttet som en naturlig 

ramme. Vi støtter dessuten forslaget om at alle institutt skal ha forsknings- og 

forskerutdanningsutvalg med både en representant for doktorgradskandidatene og en for andre 

midlertidig vitenskapelig tilsatte. Dette er et stort demokratisk fremskritt.  

 

Vi er imidlertid mer usikre på om det er hensiktsmessig å delegere det faglige ansvaret for 

opplæringsdelen til instituttene som en generell ordning. (Se mer om dette nedenfor.) Vi er 

også bekymret for om en stor delegering av ansvaret for forskerutdanningen til instituttnivå 

vil kunne føre til at instituttene prioriterer sine egne stipendiater på bekostning av eksterne 

doktorgradskandidater. Dette er noe som fakultetet i så fall må ta et overordnet ansvar for at 

ikke skjer. 
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Veilederfunksjonen 

Veilederfunksjonen er omtalt i forslaget som ”den sentrale delen av den faglige opplæringen”. 

Vi er ikke uenige i at veilederfunksjonen er svært viktig, snarere tvert imot. Men nettopp 

derfor savner vi at forslaget har i seg elementer til hvordan veiledningen ved HF kan 

forbedres. Etter vår vurdering er kvaliteten på veiledningen ved HF i dag veldig varierende. 

Det står i forslaget at det er ”viktig å understreke veilederens personlige og helt sentrale 

ansvar”. Men hva når veileder ikke ønsker eller evner å ta dette ansvaret, og veiledningen 

dermed ikke blir god nok og tilstrekkelig tilpasset den enkelte doktorgradskandidats behov? 

Her er det viktig at både fakultetet og instituttene tar mye mer ansvar enn i dag slik at 

veiledningsproblemer, både for interne og eksterne doktorgradskandidater, følges opp så tidlig 

som mulig og faktisk blir løst. 

 

I forslaget står det også at fakultetet ”tilrår at en ordning med flere veiledere innføres så snart 

som mulig”. Vi mener at dette ikke bare må anbefales, men at alle doktorgradskandidater ved 

HF skal bli tilbudt minst to veiledere. Dagens situasjon er at det ikke er tradisjon for 

biveiledere ved HF, og i en situasjon med mangel på tradisjon trengs strengere krav for at en 

ordning overhodet skal kunne innføres. Biveilederordningen bør også være slik at kandidater 

som ønsker det, lett kan få biveiledere ved andre institutt og fakultet.  

 

Kravet om tilknytning til et godt fagmiljø  
STIP-HF er enig i at tilknytning til et godt fagmiljø er svært viktig, og at forskergruppene bør 

ta et større ansvar for å integrere doktorgradskandidater og bidra til forskerutdanningen enn 

det som er tilfelle for mange forskergrupper per i dag. Forslaget regner ”det å skape et 

inkluderende miljø der kandidatene kan få prøvd sine faglige ideer” som et minimumskrav til 

at man kan si at forskergruppene tar et ansvar for forskerutdanningen. Vi mener at dette er en 

oppgave som forskergruppene så avgjort bør ta, der det ikke alt gjøres.  

 

Koblet til dette mener vi at forskergruppene også bør bli påkrevd å ta mer ansvar for 

eventuelle eksterne doktorgradskandidatene knyttet til forskergruppen enn det ofte gjøres i 

dag, også for dem som ikke bor i Bergen. Forskergruppene bør altså følge opp og aktivt 

forsøke å integrere alle doktorgradskandidater knyttet til forskergruppen, og også de eksterne 

doktorgradskandidatene bør tenkes inn i planleggingen av forskergruppenes aktiviter. En måte 

man kan gjøre dette på, er ved å av og til arrangere litt lengre seminar, slik at en person som 

betaler reiseutgifter til Bergen, får mer fellesaktivitet igjen for reiseutgiftene. 

 

Samtidig ser vi det slik at en del av forskergruppene ved HF ikke er i stand til å dekke godt 

nok kandidatenes behov for faglig-sosiale miljø, særlig med tanke på å bli integrert i et miljø 

med andre doktorgradskandidater. Det er viktig at forskergruppene dekker 

(minimums)funksjonen ovenfor, og slik fungerer som det mest ”spissede” fagmiljøet til 

kandidatene. Men både størrelsen på forskergruppene, aktivitetsnivået (utover 

minimumskravet) og antallet doktorgradskandidaterer vil fortsatt variere mye, og for i hvert 

fall en del av kandidatene vil det derfor også være behov for inkludering i et større faglig-

sosialt miljø. Det er her forskerskoler (eller tilsvarende) kommer inn i bildet, som et viktig 

supplement til forskergruppene der disse ikke kan dekke kandidatenes behov i stor nok grad, 

både med tanke på faglig-sosiale miljø og opplæringsdelen (jf. nedenfor).  

 

Forslaget åpner for at instituttene skal kunne videreføre dagens forskerskoler eller andre 

forskerskoler, deriblant forskerskoler på tvers av institutt. Vi ser det som svært viktig at dette 

blir reelt mulig, både økonomisk og organisatorisk. Dette forutsetter ikke minst at 

totalsummen og fordelingsnøkkelen blir slik at instituttene faktisk får råd til å opprettholde 
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godt fungerende forskerskoler, og at man klarer å utvikle gode ordninger for hvordan 

forskerskoler på tvers av institutt skal organiseres. Så lenge vi ikke vet om disse 

forutsetningene vil være på plass, er vi bekymret for forslaget om at fakultetet skal la det være 

opp til instituttene om forskerskolene skal ”overleve” eller ikke. Som et minimum bør 

fakultetet bidra til å opprettholde forskerskolene i en overgangsfase, til finansieringen og 

organiseringen er avklart.  

 

Opplæringsdelen  

Organisering og ansvar 

STIP-HF er positive til at forskning- og forskerutdanningsutvalgene ved instituttene bør spille 

en mye mer aktiv rolle i forskerutdanningen enn dagens forskningsutvalg gjør. Vi tenker at 

det er naturlig at disse lokale utvalgene tar seg av å lage gode ordninger for 

forskerutdanningen (deriblant for internasjonalisering), følger opp at ordningene blir 

gjennomført, og at de godkjenner faglige kurs som skal arrangeres.  

 

Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal ta det overordnede ansvaret for selve 

organiseringen av forskerutdanningskurs, er det vanskeligere å si noe generelt for hele 

fakultetet. Det er godt mulig at instituttene er i stand til å ta ansvar for dette innen sitt institutts 

rammer i tilfeller der doktorgradskandidatene der har tilstrekkelig sammenfall i faglige 

interesser og det finnes godt fungerende forskergrupper, som kan bidra til opplæringen. Dette 

ser ut til å være tilfelle i hvert fall ved AHKR. Samtidig er vi mer usikre på om instituttene 

per i dag er i stand til å ta fullt ut ansvaret for doktorgradskandidatenes faglige opplæring i 

tilfeller der fagfeltet og relevante tverrfaglige felt går på tvers av den administrative 

instituttinndelingen, slik det i større grad er ved for eksempel LLE og IF. Her vil det med 

tanke på felles opplæring sannsynligvis fortsatt være mer hensiktsmessig å organisere denne 

basert på en inndeling i språkfag og estetiske fag (jf. skillet mellom Forskerskolen i 

språvitenskap og filologi og forskerskolen TBLR), mens de administrative instituttgrensene 

går på tvers av dette. Se ellers kommentar ovenfor om at forholdene må legges til rette slik at 

det blir reelt mulig å videreføre forskerskoler og eventuelt å utvikle nye.  

 

Både fakultetet og instituttene må også ta ansvar for at doktorgradskandidatene blir informert 

om aktuelle nasjonale og internasjonale kurs. Samtidig ser STIP-HF det som viktig at HF ikke 

bare satser på å sende doktorgradskandidater ut, men også deltar i både nasjonalt og til dels 

også internasjonalt samarbeid, særlig med tanke på å utvikle felleskurs innen fagspesifikke 

felt som det ikke er nok kandidater å organisere kurs for på én institusjon. Om vi ikke selv 

deltar i slikt samarbeid, og tar vår del av utgiftene for arrangering av kurs, kan vi ikke regne 

med at det blir utviklet mange nok kurs til sammen som både er relevante for kandidater hos 

oss og samtidig har høy nok kvalitet. Når det derimot gjelder stabile opplæringsbehov ved HF, 

knyttet til felt som mange kandidater hos oss trenger kurs i, kan det være mer hensiktsmessig 

at det tilbys faste kurs hos oss, uten at de må organiseres gjennom nasjonalt samarbeid. Det er 

da imidlertid viktig at kursene er åpne, slik at også andre interesserte kan delta.  

 

Innholdet i opplæringsdelen 

STIP-HF ser behovet for at fakultetet utvikler kurs i overførbare ferdigheter (jf. det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket), samtidig som vi er skeptisk til at disse studiepoengene tas fra 

vitenskapsteoretisk innlegg, i hvert fall så lenge det ikke er konkretisert hvordan dette vil 

endre opplegget. Generelt er det en mangel ved forslaget som helhet at så lite er konkretisert. 

Dette gjelder ikke minst innholdet i opplæringsdelen, som vanskelig kan vurderes på generelt 

plan. Om den likevel skal vurderes så generelt, er dette et område der synspunktene blant 

doktorgradskandidater, også innenfor STIP-HF, er spesielt delt. Noen ønsker for eksempel 
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kurs i overførbare ferdigheter, mens andre ikke ser behovet for slikt. Tilsvarende ser noen det 

som viktig å opprettholde dagens vitenskapsteoretiske innlegg, mens andre ser dette som en 

mindre nyttig del av forskerutdanningen.  

 

Fakultetsnivået 

STIP-HF støtter at styringsgruppen i forskerutdanning erstattes av et forsknings- og 

forskerutdanningsutvalg, satt sammen som foreslått. Det er positivt at også dette utvalget vil 

ha med representanter fra både doktorgradskandidater og andre midlertidig vitenskapelig 

tilsatte. Dersom flere av forskerskolene blir videreført i den nye modellen, tenker vi samtidig 

at det også kan være hensiktsmessig å ha med representanter for forskerskolelederne i dette 

utvalget, for å få inn flest mulig perspektiv. Se ellers tidligere kommentarer av betydning for 

dette utvalgets funksjon. 

 

Oppsummering 

Det viktigste for en god forskerutdanning er at alle doktorgradskandidater, både interne og 

eksterne, blir tilbudt: 

- god og relevant veiledning 

- et faglig-sosialt miljø som inkluderer seniorforskere (forskergrupper)    

- et faglig-sosialt miljø som inkluderer andre doktorgradskandidater (forskergrupper der 

de er store nok og/eller forskerskoler eller tilsvarende) 

- relevante kurs og annen opplæring (inkludert det som tilbys hos oss, ved andre fakultet 

og nasjonale og internasjonale kurs) 

 

Skal dette kunne skje, er det nødvendig å både opprettholde det beste fra dagens ordning, 

deriblant forskerskoler som fungerer godt, videreutvikle forskergruppene og få instituttene til 

å ta mer ansvar, samtidig som fakultetet som et minimum må ta et aktivt ansvar for den 

faglige kvalitetssikringen av forskerutdanningen ved HF.  
 



 

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

 

  

  

 

 

Oppretting av nytt emne i vitenskapsteori og etikk på 10 studiepoeng  

 

Vedlegg: 

1. Brev fra Senter fra vitenskapsteori 

2. Utkast til studieplan for emne i vitenskapsteori og etikk på 10 studiepoeng 

 
Bakgrunn 
Forslaget om reorganisering av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet innebærer 
endring av studieplanen for opplæringsdelen, blant annet ved at omfanget av vitenskapsteori 
og etikk reduseres fra 15 studiepoeng til 10 studiepoeng. 
 
Med utgangspunkt i dokumentet Revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske 
fakultet. Forslag fra dekanatet februar 2011, lagt fram for fakultetsstyret i juni 2011 som sak 
37/11, har Senter for vitenskapsteori sendt anmodning om oppretting av et nytt emne i 
vitenskapsteori og etikk på 10 studiepoeng samt utkast til studieplan for emnet. Emnet skal 
inngå i opplæringsdelen i forskerutdanningen og erstatte det eksisterende emnet på 15 
studiepoeng, VITHFPHD/DARTVITEN. SVT ønsker at det nye emnet skal opprettes fra og 
med våren 2012. 
 
På møtet i juni utsatte fakultetsstyret vedtak om revisjon av forskerutdanningen, inkludert ny 
organisering av opplæringsdelen. Oppretting av et emne i vitenskapsteori og etikk på 10 
studiepoeng forutsetter derved vedtak om dette i sak om organisering av forskerutdanningen 
ved Det humanistiske fakultet. 
 
SVT har lagt ved forslag til studieplan for det nye emnet. Fakultetsstyret skal imidlertid ikke ta 
stilling til denne, kun til oppretting av emnet. Dersom emnet blir vedtatt opprettet, vil fakultetet 
i etterkant gå gjennom utkastet til studieplan sammen med SVT for å sikre at denne blir i 
samsvar med gjeldende retningslinjer og kvalitetsrutiner. Blant annet må det nye emnet ha 
en annen kode enn emnet på 15 studiepoeng. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret godkjenner oppretting av emne i vitenskapsteori og etikk på 10 studiepoeng 
som skal inngå i opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet. 

 
 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Senter for vitenskapsteori 
 

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

Senter for vitenskapsteori 

Telefon 55582705 

Telefaks 55589664 

post@svt.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 BERGEN 

Besøksadresse 

Allegt. 34 

Bergen 

Saksbehandler 

Signe Solberg 

55582847 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Fakultetsstyresak: revisjon av VITHFPHD 

Senter for vitenskapsteori oversender med dette forslag om revidert studieplan for 

vitenskapsteoriemnet VITHFPHD, som inngår i opplæringsdelen i fakultetets ph.d.-

utdanning. 

 

I dokumentet ”Revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet. Forslag fra 

dekanatet februar 2011” (ePhorte-sak 11/2905) blir SVT bedt om å revidere studieplanen slik 

at omfanget reduseres fra 15 stp. til 10 stp., hvilket er bakgrunnen for vedlagte forslag. Også 

andre justeringer er foretatt i studieplanen. 

 

Saken har blitt behandlet og godkjent av SVTs stabsmøte 17. oktober 2011 (sak 11/15). 

 

Vi ber om at fakultetet behandler saken, slik at ny studieplan kan gjøres gjeldende fra og 

med vårsemesteret 2012. 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Matthias Kaiser 

Professor, senterleder Signe Solberg 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2011/12569-SISO 01.11.2011 
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VITHFPHD Theory of science and ethics 
 

ECTS: 10 

 

Teaching semester: Spring 

 

Language of instruction: English 

 

Course unit level: PhD 

 

Access to the Course Unit: Students enrolled in the PhD programme at the Faculty of 

Humanities. Registration for the course can be done in two ways: You may either e-mail your 

registration request to: Judith.Larsen@svt.uib.no by December 1
st
, or between December 1st 

and December 15th register through the Student Web system. 

 

Aim and Content  

The aim of the course is 1) to give an overview of key topics in theory of science, such as the 

relationship between science and society, normative issues related to science, and ethical 

issues in science (including research ethics), and philosophy of science, and  2) to offer 

students an arena and opportunity to reflect critically upon their own research.  

The course consists of four parts: 

 

1. 4-day seminar in theory of science and ethics. 

2. supervision of a paper discussing problems in theory of science and/or ethics relevant 

for the student's own project. 

3. presentation and discussion of the paper. 

4. commenting upon 2 papers written by peers. 

 

Learning outcomes  
Upon completing the course and the presentation and discussion of the paper, the student is 

expected to have demonstrated: Knowledge of general problems of theory of science and 

ethics, and an ability to identify and discuss in detail, problems in theory of science and/or 

ethics that are directly relevant to the student’s project, or to the field of study in which the 

project belongs. 

 

Pre-requirements 

Master’s degree, or equivalent. 

 

Teaching methods: 

4-day seminar with lectures, discussions, group and individual assignments.  

Supervision of paper in groups and/or individually. 

Discussion of paper with assessment committee members and peers. 

The presentation of papers takes place within the framework of a seminar consisting of 3 

presentations. Each student prepares comments to each of the other two presenters at the 

seminar. 

 

Mandatory requirements: 

1. Prepare for (read text compendium) and take part in seminar in the theory of science and 

ethics at the Centre for the Study of the Sciences and the Humanities (SVT). The course takes 

place annually in January.  

mailto:Judith.Larsen@svt.uib.no


2. Write and present a paper in theory of science and ethics.  

3. Provide comments to papers by two peers following their public presentation (cf. below). 

 

Deadline for submitting paper is May 1st. Presentation of paper will take place between May 

20 and June 15. Attendance at seminar: min. 80%. The normal total workload for the course is 

8 weeks. Length of paper: approx. 20 000 bytes, spacing included. 

 

 

 

Assessment methods: 
The committee must recommend the paper before it can be presented. The presentation takes 

place in the form of a public lecture (30 min.) followed by a discussion with committee 

members and peers (45min.) Final assessment is given by the committee after the presentation 

and discussion. 

 

The members of the assessment committee is proposed jointly by the student's home 

department and the SVT, and shall normally consist of the supervisor of the PhD project, a 

representative of the faculty at the student’s department/academic field, and the representative 

from the SVT. The committee is appointed by the SVT. 

 

The department shall make copies of the recommended manuscript available to the public 

within one week before the presentation. 

 

Grading scale: 

Seminar: present/not present 

Paper: Approved/not approved 

 

Place of teaching: 

SVT 

 

Course evaluation: 

Participating students will evaluate the course in accordance with the University’s system of 

quality assurance. 

 

Contact information: 

For more information please contact SVT on 55582705, or consult the SVT web-pages at 

uib.no/svt  
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Høring - samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i teatervitenskap  

 
Vedlegg: 

1. Dekanatets forslag til høringsuttalelse 

2. Høringsbrev fra Det nasjonale fakultetsmøte for humanistiske fag 

3. Innstilling fra prosjektgruppe for nasjonalt pilotprosjekt om samarbeid og 

arbeidsdeling i teatervitenskap 

4. Oppfølgingsnotatet Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i teatervitenskap 

 

Bakgrunn 
Som ledd i oppfølgingen av NFRs humaniorastrategi ble de såkalte småfagene kartlagt i 
2009 i regi av Det nasjonale falkultetsmøte for humanistiske fag. I denne sammenhengen ble 
teatervitenskap innmeldt som et utsatt fag både av UiB og UiO. 
 
På bakgrunn av dette vedtok Det nasjonale fakultetsmøte 30.11.09 å iverksette et 
pilotprosjekt om teatervitenskap. Fakultetsmøtets arbeidsutvalg nedsatte en prosjektgruppe 
med medlemmer fra fakulteter og institutter med teatervitenskap, samt en representant for 
Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag. I april 2011 leverte prosjektgruppen rapport for 
pilotprosjektet, som kartla forsknings- og studieprofil og diskuterte situasjonen for faget. Fra 
våren 2011 er det blitt gjennomført en fase II innenfor rammene av SAK (Samarbeid – 
Arbeidsdeling – Konsentrasjon). SAK-rapporten, som ble levert i oktober, lister opp tiltak og 
virkemidler på studiesiden som institusjonene kan ta i bruk i den grad de ønsker det. 
 
Både pilot- og SAK-prosjektet ble gjennomført av samme prosjektgruppe, som ble ledet av 
instituttleder Arne Bugge Amundsen, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), 
UiO, og hadde følgende medlemmer: 
 

 Instituttleder Per Buvik, LLE, UiB (instituttleder Erik Bjerck Hagen første møte 2010) 
 Assisterende fakultetsdirektør Sonja Dyrkorn, HF, UiB 
 Førsteamanuensis Keld Hyldig, Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag 
 Instituttleder Anne Marit Myrstad, Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM), NTNU 
 Seksjonssjef Gro Enerstvedt Smenes, HF, UiO 
 Fakultetsdirektør Ivar Østerlie, HF, NTNU 

 
Gruppens sekretær har vært seniorrådgiver Inger-Johanne Ullern, HF, UIO/Nasjonalt 
fakultetsmøtes sekretariat. 
 
Fakultetet har nå fått saken på høring. Øvrige høringsinstanser er HF-fakultetene ved UiO og 
NTNU samt IKOS, LLE og IKM. 
 
Det går fram av det vedlagte forslaget til høringsuttalelse at teatervitenskap ved UiB av ulike 
årsaker er å anse som mindre utsatt enn tidligere. Faget har nå fått professorkompetanse og 
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tilfredsstiller med dette NOKUTs krav for å kunne tilby utdanning på alle nivåer. Fagmiljøet 
framstår som enhetlig med tre ansatte som arbeider godt sammen. Videre er faget synliggjort 
gjennom at det er startet opp et eget bachelorprogram i teatervitenskap fra høsten 2011. 
Rekrutteringen til bachelorprogrammet har vært god. Teatervitenskap har også sju studenter 
på masternivå samt en ekstern ph.d.-kandidat. 
 
Fagmiljøet ved UiO er mer fragmentert. Dessuten vil en av de tre ansatte gå av i løpet av de 
nærmeste årene. Fakultetet er kjent med at styret ved IKOS, der teatervitenskap er plassert 
ved UiO, behandlet høringsuttalelse om teatervitenskap 01.12.11 og innstilte på at ledige 
stillinger i teatervitenskap ikke skal utlyses ved IKOS i framtiden, og at det nåværende 
studietilbudet i faget fases ut. 
 
Protokoll fra styremøtet ved IKOS finnes på følgende adresse (jf. V-sak 6, saksnr. 48): 
 
http://www.hf.uio.no/ikos/om/organisasjon/styret/moter/2011/protokoll011211.xml 
 
NTNU har en helt annen fagprofil enn UiB og UiO ved at teater- og dramapedagogisk praksis 
danner grunnlaget både for utdanningen og en del av forskningen. NTNU har kun én ansatt i 
teatervitenskap. 
 
Slik situasjonen er nå, framstår det teatervitenskapelige miljøet ved UiB som det sterkeste og 
mest enhetlige i Norge. Dette er bakgrunnen for at vi foreslår at Det humanistiske fakultet 
ved UiB påtar seg nasjonalt ansvar for teatervitenskap. 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret slutter seg til dekanatets forslag til høringsuttalelse om teatervitenskap. 

 
 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 



Forslag til høringsuttalelse fra Det humanistiske fakultet, UiB 

 

 

 

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i teatervitenskap 

 

Vi viser til brev datert 21.10.11 fra Det nasjonale fakultetsmøte for humanistiske fag der Det 

humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen fikk til høring rapporten Innstilling fra 

prosjektgruppe for nasjonalt pilotprosjekt om samarbeid og arbeidsdeling i teatervitenskap 

samt notatet Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i teatervitenskap med liste over 

forslag til tiltak. 

 

Som ledd i oppfølgingen av NFRs humaniorastrategi ble de såkalte småfagene kartlagt i 

2009. I denne sammenhengen meldte både Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo inn 

til Det nasjonale fakultetsmøte at teatervitenskap var et utsatt fag. Teatervitenskap finnes i 

tillegg ved NTNU. 

 

I rapporten fra prosjektgruppen blir situasjonen for teatervitenskap gjennomgått med hensyn 

til ansatte, studiepoeng, publikasjoner m.v., mens notatet Samarbeid, arbeidsdeling og 

konsentrasjon i teatervitenskap følger opp med forslag til tiltak.  

 

Rapporten fastslår at fagmiljøenes størrelse er å regne som lite både ved UiB og UiO, der 

det begge steder kun er tre ansatte i faget. Det blir dessuten påpekt at UiB mangler 

professorkompetanse og derved ikke tilfredsstiller NOKUTs krav for å kunne tilby studier på 

masternivå. NTNU har et mer robust fagmiljø og anses ikke som utsatt. Fagprofilen ved 

NTNU skiller seg imidlertid fra fagprofilen ved UiB og UiO ved å være praktisk-teoretisk, 

mens den ved UiB og UiO er mer teoretisk og historisk orientert. 

 

Som det går fram av notatet Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i teatervitenskap, 

har situasjonen endret seg ved UiB ved at en av de ansatte har fått professorkompetanse. I 

tillegg har faget to førsteamanuenser. Teatervitenskap ved UiB tilfredsstiller derved nå 

NOKUTs krav. Styret ved Det humanistiske fakultet, UiB, har dessuten gjort vedtak som 

innebærer at faget er mindre utsatt enn tidligere. 

 

Fagmiljøet i teatervitenskap ved UiB framstår som enhetlig med tre ansatte som jobber godt 

sammen. Faget inngikk tidligere i bachelorprogram i estetiske fag og var derfor lite synlig i 

programporteføljen. I 2011 ble det utlyst et eget bachelorprogram i teatervitenskap ved UiB, 

BAHF-TEAT, gjennom Samordna opptak. Dette programmet fikk relativt mange søkere, og 

29 studenter påbegynte bachelorstudiet i teatervitenskap høsten 2011. Rekrutteringen må 

derved sies å være tilfredsstillende. UiB har i tillegg sju masterstudenter i teatervitenskap og 

en ph.d.-kandidat med stipend fra en høgskole. Det ble dessuten avlagt en ph.d.-grad i 

teatervitenskap i 2010, og kandidaten gjennomførte på normert tid. 

 

Det framgår av sakens dokumenter at fagmiljøet ved UiO er mer fragmentert. Det framgår 

videre at en av de ansatte er i ulønnet permisjon, og at det er usikkert om vedkommende vil 

komme tilbake til UiO i 2012. Faget er heller ikke prioritert av HF ved UiO. Situasjonen for 

teatervitenskap i Oslo framstår i det hele tatt som mer usikker enn tidligere. 

 



I notatet Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i teatervitenskap foreslås en rekke tiltak 

for å styrke og bevare teatervitenskapen nasjonalt. Ulike samarbeidsløsninger som kan bidra 

til å opprettholde fagmiljøene både ved UiO, UiB og NTNU, blir diskutert. En annen mulig 

løsning kan være utfasing av fagmiljø eller studietilbud ett eller flere steder. Det nasjonale 

fakultetsmøtet ber høringsinstansene være konkrete med hensyn til hvilke tiltak som bør 

iverksettes. 

 

Det humanistiske fakultet ved UiB er kjent med at styret ved Institutt for kulturstudier og 

orientalske språk (IKOS), UiO, behandlet høringssvar om teatervitenskap i møte 01.12.11. 

Av saksdokumentene går det fram at IKOS ikke ser noen klar faglig eller ressursmessig 

gevinst i de foreslåtte samarbeidstiltakene. Det er også høyst usikkert om det i det hele tatt 

er mulig å etablere studentmobilitet innen teatervitenskap på grunn av opptakskrav og 

programtilknytning ved UiO. IKOS anser det videre som mest realistisk at ledige stillinger i 

teatervitenskap ved instituttet ikke lyses ut i framtiden, og at det nåværende studietilbudet i 

faget fases ut ved UiO. Det forutsettes at Det nasjonale fakultetsmøtet diskuterer styrking 

ved å konsentrere faget om færre læresteder enn i dag. 

 

På bakgrunn av responsen fra IKOS anser Det humanistiske fakultet ved UiB de foreslåtte 

samarbeidsløsningene som lite aktuelle. Et eventuelt samarbeid ville i tilfelle utelukkende 

måtte omfatte UiB og NTNU. Fagprofilen ved NTNU avviker sterkt fra profilen ved UiO og 

UiB ved at teater- og dramapedagogisk praksis danner grunnlaget både for utdanningen og 

en del av forskningen. NTNU har kun én ansatt i teatervitenskap, og et formelt samarbeid om 

utdanning mellom UiB og NTNU synes derfor lite realistisk. 

 

Det teatervitenskapelige miljøet ved UiB framstår i dag som det sterkeste og mest enhetlige i 

Norge. Teatervitenskap ved UiB er blitt synliggjort gjennom etablering av bachelorprogram i 

faget, og alt ligger til rette for økt rekruttering. Ved utfasing av teatervitenskap ved UiO er Det 

humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen derfor villig til å påta seg nasjonalt ansvar for 

teatervitenskap. 



DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG 

 

 

Til: Adressatene i hht liste 

Vår dato: 21. oktober 2011  

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i teatervitenskap –  
høringsbrev 
I januar 2010 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å diskutere arbeidsdeling og samarbeid innen 
teatervitenskap. 

Arbeidsgruppen har vært ledet av instituttleder Arne Bugge Amundsen, Institutt for kulturstudier og 
orientalske språk, UiO, og har bestått av instituttleder Per Buvik, Institutt for lingvistiske, litterære og 
estetiske studier, UiB (instituttleder Erik B. Hagen første møte 2010), assisterende fakultetsdirektør 
Sonja Dyrkorn, HF, UiB, førsteamanuensis Keld Hyldig, Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag, 
instituttleder Anne Marit Myrstad, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU, seksjonssjef Gro 
Enerstvedt Smenes, HF, UiO, og fakultetsdirektør Ivar Østerlie, HF, NTNU. Gruppens sekretær har 
vært seniorrådgiver Inger-Johanne Ullern, HF, UiO/Nasjonalt fakultetsmøtes sekretariat.  

Arbeidsgruppen om teatervitenskap har nå levert sine forslag til tiltak. Tiltakene supplerer en 
tidligere rapport utarbeidet i april 2011. 

Både den rapporten, « Innstilling fra prosjektgruppe for nasjonalt pilotprosjekt om samarbeid og 
arbeidsdeling i teatervitenskap» (vedlegg 1), og listen over tiltak, «Samarbeid, arbeidsdeling og 
konsentrasjon i teatervitenskap» (vedlegg 2), sendes herved til høring. 

De formelle høringsinstansene er HF-fakultetene i Bergen, Oslo og Trondheim, instituttene IKOS, LLE 
og IKM samme steder, samt Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag. Andre instanser er også 
velkommen til å sende inn høringssvar. 

Nasjonalt samarbeid og arbeidsdeling – sakshistorikk 

Norges forskningsråd vedtok i 2008 en Nasjonal strategi for humanistiske fag. Strategien ble 
utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.1 

                                                           
1 Strategien er tilgjengelig fra NFR: 
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Nasjonal+strategi+for+humanistisk+forskning/12229320
92154   
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sekretariatsadresse: 
Det humanistiske fakultet        Telefon nr. : 47 22856335 
P.b. 1079 Blindern         E-post: i.j.ullern@hf.uio.no 
0316 Oslo          
 

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Nasjonal+strategi+for+humanistisk+forskning/1222932092154
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Nasjonal+strategi+for+humanistisk+forskning/1222932092154


Et av punktene i strategien lyder: ”De humanistiske fagmiljøene bør gjennomføre en kartlegging av 
små fag og ut fra denne lage en nasjonal plan med tiltak for ressurs- og arbeidsdeling.” 

Samtidig har departementet selv tatt initiativ til en bred prosess som skal sikre større nasjonal 
samordning i høyere utdanning. Prosessen kom i kjølvannet at Stjernø-utvalgets innstilling «Sett 
under ett. Ny struktur i høyere utdanning» (NOU 2008:3)2 og går under navnet SAK, som står for 
Samarbeid – Arbeidsdeling – Konsentrasjon.  

De norske HF-fakultetene har, gjennom sitt samarbeidsorgan Nasjonalt fakultetsmøte, iverksatt SAK-
prosjekter innen en rekke ulike fag. Prosjektene er støttet økonomisk av Kunnskapsdepartementet. 

Det nasjonale fakultetsmøtet har ansvar for oppfølging av både SAK-prosjektene og den nasjonale 
humaniorastrategien. Fakultetsmøtet har tidligere gjennomført en kartlegging av utsatte fag på 
institusjonene. Fra UiO og UiB ble teatervitenskap meldt inn som utsatt. Teatervitenskap hadde 
begge steder lavere forskningsproduksjon og studieproduksjon enn gjennomsnittet på fakultetene.  

Det nasjonale fakultetsmøtet vedtok 30.11.09 å iverksette et pilotprosjekt om teatervitenskap. 
Fakultetsmøtets arbeidsutvalg nedsatte en prosjektgruppe med medlemmer fra fakulteter og 
institutter med teatervitenskap, samt en representant for Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag. 
Fra våren 2011 har prosjektet gjennomført en fase II innenfor rammen av SAK. Prosjektgruppen har 
både i pilot- og SAK-prosjekt hatt de samme medlemmer. 

Prosjektgruppen ble gitt følgende mandat for pilotprosjektet: 

Prosjektgruppen skal kartlegge situasjonen for faget med hensyn til ansatte, studiepoeng, 
publikasjoner m.m. og komme frem til forslag om og iverksetting av aktuelle tiltak når det gjelder 
arbeidsdeling og samarbeid på emnenivå, fordeling av lavere og høyere grads studier og 
forskersamarbeid. Gruppen bes presisere hva som krever vedtak på høyere nivå. 

Prosjektgruppen bes vurdere forslaget til mandat og lage et forslag til prosess. 

Prosjektgruppen leverte rapport fra pilotprosjektet i april 2011. Rapporten er det første av de 
vedlagte dokumenter. Nasjonalt fakultetsmøte behandlet rapporten i møte samme måned og vedtok 

Fakultetsmøtet tar rapporten til etterretning og avventer forslag til tiltak etter prosjektets 
fase II. 

Fakultetsmøtet ser kvalitetsutfordringer i teatervitenskapsfaget, og understreker 
betydningen av å velge realistiske og virkningsfulle tiltak i fase II. Miljøene i Bergen og Oslo 
ser ut til ha særlige felles utfordringer som også bør diskuteres bilateralt. 

Fase II har vært gjennomført innenfor rammen av SAK. Etter at den første rapporten kartla 
forsknings- og studieprofil og diskuterte situasjonen for faget, var rapporten fra fase II tiltak og 
virkemidler på studiesiden som institusjonene kan ta i bruk i den grad de ønsker. 

Rapportene sendes derfor til fakulteter, institutter og fagrådet til høring med frist for uttalelser 28. 
november 2011. Uttalelsene sendes fakultetsmøtets sekretariat. 

                                                           
2 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2008/NOU-2008-3.html?id=497182  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2008/NOU-2008-3.html?id=497182


Sett i lys av SAK-ordningens målsetting, vil det for Nasjonalt fakultetsmøte være et mål å komme 
fram til en intensjonserklæring om samarbeid eller arbeidsdeling for faget. Høringsinstansene bes i 
sine høringsuttalelser å være konkrete når det gjelder hvilke tiltak fra rapporten av 18.10.11 som 
etter deres syn bør iverksettes. Vi ber også om at institusjonene vurderer om tiltakene bør 
iverksettes på alle tre institusjoner eller kun bilateralt. Dette gjelder særlig Bergen og Oslo.  
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Innstilling fra prosjektgruppe for nasjonalt pilotprosjekt om 

samarbeid og arbeidsdeling i teatervitenskap 
 

 

Innledning – prosjektgruppens sammensetning og mandat 
Norges forskningsråd vedtok i 2008 en Nasjonal strategi for humanistiske fag. Strategien ble 

utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.1 

Et av punktene i strategien lyder: ”De humanistiske fagmiljøene bør gjennomføre en  kartlegging av 

små fag og ut fra denne lage en nasjonal plan med tiltak for ressurs- og arbeidsdeling.” 

Det nasjonale fakultetsmøtet har ansvar for oppfølging av humaniorastrategien, og kartla i 2009 fag 

ut fra kriteriene nedenfor. 

 feil dimensjonering i forholdet ansatte – studentrekruttering – finansieringsgrunnlag 
 fag med stor betydning for forskning i øvrige fag, uten bred rekruttering, må opprettholde 

høy faglig kvalitet og hindre utarming av miljøene 

 for fag (særlig språkfag) som er viktige internasjonalt og for norske interesser, med lite 
rekrutteringsgrunnlag i Norge, må det sikres en rimelig nasjonal beredskap uten å spre 
ressursene for tynt utover. 

 

 Fra UiO og UiB ble faget meldt inn som utsatt, fra Oslos side etter dialog mellom instituttledelse og 

fagmiljø. Ved begge institusjoner har det vært større prosesser for prioritering og dimensjonering for 

hele fakultetet der teatervitenskap er sammenlignet med andre fag ut fra felles kriterier. 

Teatervitenskap har begge steder hatt dårligere utslag på forsknings- og studiekriterier/-indikatorer i 

forhold til andre fag. Også for andre fag som har kommet dårlig ut har fakultetsmøtet igangsatt 

prosesser for samarbeid og arbeidsdeling. 

I en generell situasjon med ressursknapphet for de humanistiske fag, er det fra institusjonenes side 

viktig å sørge for at fagmiljøenes forskning og studietilbud både er faglig god og mulig å drive 

innenfor rammene. Samarbeid og arbeidsdeling er et virkemiddel for å sikre tilstrekkelig god kvalitet. 

Det nasjonale fakultetsmøtet for historisk-filosofiske fag vedtok 30.11.09 å iverksette et pilotprosjekt 

om teatervitenskap, der de aktuelle fakultetsledelser, instituttledere og fagråd deltar i prosjektet. 

Fakultetsmøtets arbeidsutvalg fikk som oppgave å følge opp prosjektutviklingen. 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 28.01.10, og konkluderte med å nedsette en prosjektgruppe 

bestående av: 
                                                                 
1
 Strategien er ti lgjengelig fra NFR: 

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheader

name1=Content-Disposition%3A&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3DNFR-Humaniora-web-

3okt08.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1222486091633&ssbinary=true  

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3DNFR-Humaniora-web-3okt08.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1222486091633&ssbinary=true
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3DNFR-Humaniora-web-3okt08.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1222486091633&ssbinary=true
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3DNFR-Humaniora-web-3okt08.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1222486091633&ssbinary=true
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1) fakultetsdirektørene eller den de bemyndiger fra UiB, UiO og NTNU 
2) instituttlederne fra UiB/Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, 

UiO/Institutt for kulturstudier og orientalske språk og NTNU/Institutt for kunst- og 
medievitenskap 

3) en representant fra fagrådet 
 

Prosjektgruppen har bestått av: 

- Assisterende fakultetsdirektør Sonja Dyrkorn, HF, UiB 

- Seksjonssjef Gro Enerstvedt Smenes, HF, UiO 

- Fakultetsdirektør Ivar Østerlie, HF, NTNU 

- Instituttleder Erik B. Hagen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB (møte 

1) 

- Instituttleder Per Buvik, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB (fra august 

2010) 

- Instituttleder Arne Bugge Amundsen, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO 

(prosjektgruppens leder) 

- Instituttleder Anne Marit Myrstad, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU 

- Førsteamanuensis Keld Hyldig, Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag 

- Prosjektgruppens sekretær Inger-Johanne Ullern, UiO 

Prosjektgruppen ble gitt følgende mandat: 

Prosjektgruppen skal kartlegge situasjonen for faget med hensyn til ansatte, 

studiepoeng, publikasjoner m.m. og komme frem til forslag om og iverksetting av 

aktuelle tiltak når det gjelder arbeidsdeling og samarbeid på emnenivå, fordeling av 

lavere og høyere grads studier og forskersamarbeid. Gruppen bes presisere hva som 

krever vedtak på høyere nivå. 

Prosjektgruppen bes vurdere forslaget til mandat og lage et forslag til prosess. 

Prosjektgruppen ga i møte 19.4.10 følgende merknader til mandatet: 

 Den presiserte at det også bør foretas en kvalitativ kartlegging av fagmiljøene før forslag til 
tiltak formuleres 

 Til omfanget av hva som skal kartlegges ønsker gruppen at dokumentasjon tilsvarende det 
som hentes inn fra de tre deltakende institusjonene, hentes inn fra høyskoler og 
universiteter med tilbud i drama for at gruppen kan se komparativt på studietilbud og fag. 
Dokumentasjonen hentes inn av prosjektgruppens sekretær 

 Prosjektgruppen vil gjerne ha mulighet for å formulere andre tiltak enn de som er beskrevet i 

mandatet, blant annet i forhold til økt rekruttering, styrking og profilering av faget. 
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Mandatet ble godkjent i nasjonalt fakultetsmøte 29.4.10. Fakultetsmøtet ble orientert om 

prosjektgruppens merknader. 

Møter 
Prosjektgruppen har avholdt 6 møter. 

Første møte ble avholdt 19. april. Prosjektgruppens medlemmer orienterte kort om status og 

historikk for faget på sine institusjoner, diskuterte og kommenterte mandatet, la rammer for en 

bestilling til fagmiljøene av grunnlagsmateriale, samt berammet videre prosess med bl.a. fellesmøte 

med fagmiljøene. 

I gruppens andre møte 14. juni ble innsendt materiale fra institusjonene diskutert, fagets situasjon  i 

forhold til lokale strategier presentert som ledd i forberedelse til fellesmøte med fagmiljøene.  

Fellesmøte med representanter for fagmiljøene ved UiB, UiO og NTNU, samt fagrådets leder Anne 

Bjørkvik, UiA, ble holdt 3. september. Fagmiljøene var i forkant av møte tilsendt spørsmål om studie- 

og forskningsprofil, samt kvantitativt materiale, for å spille inn til prosjektgruppens oppgave i 

henhold til mandatet. 

22. oktober behandlet prosjektgruppen et første utkast til innstilling. Samme dag møtte 

prosjektgruppen Nasjonalt fakultetsmøtes arbeidsutvalg. I møtet med arbeidsutvalget ble noen 

premisser for arbeidet utdypet og prosjektgruppen ble orientert om SAK-ordningen. 15. november 

ble innstillingen videre bearbeidet før den ble ferdigstilt i møte 21. februar 2011. 

Informasjon til fagmiljøene 
De deltakende institusjonene og fagmiljøene ved fagrådet ble i brev av 11.3. informert om prosjektet 

og dets bakgrunn, i brev av 25.6. ble fagmiljøene orientert om framdrift i prosjektgruppens arbeid og 

invitert til fellesmøtet 3.9. I tillegg har det ved de enkelte instituttene vært kontaktmøter mellom 

fagmiljøene og instituttledelsen om problemstillinger og arbeid i prosjektet. 

Kartlegging 
Med hensyn til et kvantitativt materiale, har prosjektgruppen tatt utgangspunkt i å fremskaffe 

samme type grunnlagsmateriale som ble brukt i Nasjonalt fakultetsmøtes utredning om små fag i 

humaniora i mai 2009. Tallmaterialet følger som vedlegg 1. I møtet med fagmiljøene 3.9.10. ble det 

innmeldt flere kommentarer og innvendinger til materialet. Kommentarene følger tabellverket i 

vedlegget. Det ble etterlyst supplerende materiale, bl.a. formidlingsaktivitet fra Frida. 

Prosjektgruppens presisering av at det også bør foretas en kvalitativ kartlegging av fagmiljøene før 

forslag til tiltak formuleres, er gjennomført i form av fagmiljøenes redegjørelser i møtet 3. september 

for forsknings- og studieprofiler, i forhold til spørsmålene som ble sendt ut i forkant av møtet, samt 

en sammenligning av innholdet i de forskjellige institusjonens studieplaner. 

Nedenfor følger først foreløpige konklusjoner fra den kvantitative kartleggingen, deretter tilsvarende 

fra den kvalitative kartleggingen. 
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Foreløpige konklusjoner fra det kvantitative tallmaterialet 

Antall ansatte 

Fagmiljøenes størrelse er å regne som liten i Bergen og Oslo. I Bergene består faggruppa av tre 

førsteamanuenser, i Oslo av en professor, en førsteamuensis og en universitetslektor. Fagmiljøet i 

Bergen fyller i dag ikke kravet for å kunne tilby mastergradsutdanning om at minst 25% av de ansatte 

skal være professorer.2 Fagmiljøet Trondheim er større enn de to andre. Det er 7 faste stillinger på 

NTNU. Med midlertidige engasjementer er det to professorer, tre førsteamanuenser, en amanuensis, 

en førstelektor og to universitetslektorer.  

Med tre ansatte er fagmiljøet på størrelse med fag som arabisk (3), italiensk (3), russisk (4) og 

klassiske fag (4) ved HF, UiB, og med fag som norrønt (3/4), japansk (4), konservering (4) eller felt 

som Sør-Asiastudier (4) ved HF, UiO. Med seks-sju ansatte er fagmiljøet ved NTNU på størrelse med 

fag som kunsthistorie (5) på samme institusjon. I Trondheim bærer stabssammensetning preg av at 

fagprofilen der er mer praktisk rettet3 enn i Bergen og Oslo, det er også ansatt en teknisk produsent 

(lys/lyd) og en scenograf (20 % stilling). 

I Trondheim er det for tiden tre universitetsstipendiater, mens ytterligere tre doktorgradskandidater 

ansatt i høyskolesektoren har hovedveileder her. I Oslo er det for tiden (pr. 31/12 2010) ansatt en 

phd.-stipendiat, mens det i Bergen er én eksternfiansiert stipendiat. 

Forskningsprofil 

Den kvantitative kartleggingen av teatervitenskapsmiljøenes forskningsprofil består i første omgang 

av kartlegging av publisering i fagfellevurderte publikasjoner som inngår i sektorens 

finansieringsmodell, vist som publikasjonspoeng.   

Forskningsmessig viser sammenligninger av antall publikasjonspoeng per faglig ansatt ved 

teatervitenskap med antall publikasjonspoeng per faglig ansatt i humanistiske fag (tabell 2, i vedlegg 

1) at fagmiljøene ligger lavere enn humanistiske fag generelt når det gjelder publikasjoner i tellende 

kanaler. Tallene i tabell 2 viser at teatervitenskap, med unntak for UiB i 2006 og 2007, ligger til dels 

betydelig under gjennomsnittstallene for fakultetene generelt.  

Som fagmiljøene påpekte har vi med til dels svært små miljø å gjøre. Det betyr for eksempel at ett år 

med bortfall av publikasjonspoeng på grunn av arbeid med større bokverk, ikke nødvendigvis handler 

om en tendens så mye som at variasjonen blir uforholdmessig stor når et miljø består av få 

førstestillinger. Tallene for UiB viser utslaget av slik variasjon. Lavere tall for faget ved NTNU i forhold 

til fakultetet for øvrig der, kan også forklares ved at det er få førstestillinger i forhold til antall ansatte 

på faget samlet. Også i Oslo spiller dette inn, 1/3 av staben har lektorplikt. Begge forhold er 

                                                                 
2
 Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i  

norsk høyere utdanning (25.1.2006), http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060125-0121-002.html I NOKUTs 

forslag til  ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (høringsfrist 15.12.10) foreslås 

kravet endret ti l  minst 10 % ansatte med professorkompetanse for ti lbud om mastergradsutdanning og minst 

50 % ansatte med professorkompetanse for ti lbud om forskerutdanning. 

3
 Mer om fagprofil  nedenfor s. 7 
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imidlertid også tilfellet for andre fag som ligger inne i fakultetstallene. Publisering i tellende kanaler 

kan og bør totalt sett øke for teatervitenskap. 

Enkelte deler av fagmiljøene opplevde publikasjonsrapportering som en stor utfordring med tanke på 

at formidlingen ikke gis uttelling i form av publiseringspoeng. De påpekte i sine kommentarer til 

tabellene at registreringer av forsknings- og formidlingsaktivitet i Frida gir et bedre bilde av 

fagmiljøenes faktiske faglige aktivitet. For å komme fagmiljøenes ønske i møte er det derfor gjort en 

punktvis undersøkelse av teatervitenskap. Den følger vedlagt som vedlegg 2. Det presiseres at Frida 

ikke er et verktøy for rapportering av formidlingsaktiviteter eller sammenligninger av forsknings- og 

formidlingsaktivitet på tvers av fag. Det er derfor forholdsvis store usikkerheter knyttet til 

materialet.4  

Forholdstallet mellom innrapporterte vitenskapelige publikasjoner og annen forsknings- og 

formidlingsaktivitet er 18:163, eller 1:9. Ca. 11 % av den Frida-registrerte aktiviteten for fagmiljøene 

sett samlet i perioden, er innrapportert som vitenskapelige publikasjoner. Registreringene av ”ikke-

tellende” aktivitet viser bl.a. at vitenskapelige foredrag ligger høyest (35), fulgt av kunstnerisk og 

museal presentasjon (16), tidsskriftpublikasjonene anmeldelser og populærvitenskapelige artikler5 

(begge 13), mens teaterproduksjon er registrert 10 ganger. Registreringene av kunstnerisk og museal 

presentasjon og teaterproduksjon forekommer bare fra NTNU, og er i all hovedsak registrering av 

produksjoner som inngår i undervisningsopplegget der. 

Studieprofil 

Den kvantitative kartleggingen av teatervitenskapsmiljøenes studieprofil består i kartle gging av 

studiepoengsproduksjon sett i forhold til antall ansatte.  

Beregningene av antall studentårsverk (60 studiepoeng) per faglig ansatt i teatervitenskap 

sammenlignet med humanistiske fag generelt (vedlegg 1, tabell 1), viser ingen entydig tendens. Felles 

for de tre fagmiljøene er likevel at den gjennomsnittlige studiepoengsproduksjonen ligger lavere enn 

for fakultetene generelt. 

Til noen av tallene knytter det seg spesielle forhold. Fagmiljøene har spilt inn følgende som forklaring 

på endringene: 

- UiO avviklet i 2005 en årsenhet i faget for å konsentrere ressursene om bachelor- og 

masterprogrammene. Det store fallet i studiepoeng fra 2005-2006 er derfor delvis resultat av 

en villet reduksjon. 

- I 2005 avsluttet også et stort masterkull i Oslo. 

                                                                 
4
 At opplysningene som etterspørres ikke inngår i  noen obligatorisk rapportering gjør også tallene usikre med 

tanke på hvor fullstendig aktivitetene er rapportert.  

5
 Anmeldelser og populærvitenskapelige artikler er i  Frida underkategorier av hovedkategorien 

tidsskriftpublikasjoner, på samme måte som vitenskapelige foredrag og populærvitenskapelige foredrag er 

underkategorier av konferansebidrag og faglig presentasjon. I denne kartleggingen er under kategoriene 

benyttet i  stedet for hovedkatoegoriene, som i denne sammenheng fremstår som for generelle. Ved 

rapportering er det også underkategoriene som er rapporteringsenheter.  
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- Programstruktur og søkemuligheter; Ved NTNU er studiet lukket og produksjonen derfor 

planlagt og skal ikke variere. 

- Ved UiB mener fagmiljøet at nedgangen fra 2007 (i 2005 og 2006 lå produksjonen over 

gjennomsnittet ellers på fakultetet), har sammenheng med at det tverrfaglige programmet 

som teatervitenskap inngikk i, “Moderne kunst og estetikk”, ble lagt ned. To 

teatervitenskapsemner var obligatorisk for alle studenter i programmet.  Etter nedlegging av 

dette emnet var teatervitenskap frem til høstsemesteret 2010 med i et studieprogrammet 

”Bachelorprogram i estetiske studier”. Teatervitenskapelige emner var bare obligatoriske for 

studenter som ønsket spesialisering i teatervitenskap. Dette studieprogrammet ga liten 

synliggjøring og profilering av faget. Fra og med høstsemesteret 2010 har UiB utlyst 

bachelorprogram i teatervitenskap. Det var 37 primærsøkere til det nye programmet som har 

ti studieplasser, og 22 takket ja til opptak. Studiepoengsproduksjonen tok seg også betydelig 

opp ved UiB i 2010.  

Det er vanskelig for prosjektgruppen å vurdere årsaker til endringer med tanke på at flere prosesser 

spiller sammen og bidrar til endring. Det er også vanskelig å vurdere endringer med tanke på at det 

ikke er foretatt en sammenligning av hvordan situasjonen er for de andre fagene i disse 

programmene. Prosjektgruppen konstaterer at det er en felles utfordring for små fag med plassering 

i programmer og søketilgjengelighet i Samordna opptak. 

Kartlegging av studieproduksjon per faglig ansatt fordelt på studienivåene bachelor og master er på 

grunn av manglende nasjonale data gjennomført bare for teatervitenskap, ikke for humanistiske fag 

generelt. Denne kartleggingen fremgår av tabellene 1A og 1B i vedlegg 1. Den største utfordringen 

med tanke på studieproduksjon ser etter disse tallene å dømme ut til å ligge på masternivået ved 

UiB. Dette kan igjen være et resultat av den lave rekrutteringen i de årene hvor faget som del av et 

tverrfaglig studieprogram var vanskelig å få øye på. 

Prosjektgruppen presiserte i sin kommentar til mandatet at den ønsket å hente inn dokumentasjon 

fra høyskoler og universiteteter med tilbud i drama for å kunne se komparativt på studietilbud og fag. 

Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag har sammenstilt fagenes studieplaner. En første kvantitativ 

oppsummering av dette materialet er at Teatervitenskap som studiefag tilbys ved UiB og UiO, NTNU 

og Høgskolen i Nesna tilbyr Drama og teater, høgskolen bare som årsstudium, NTNU på alle 

studienivåer. Drama tilbys ved Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark, begge steder som del 

av førskole- og faglærerutdanning, i Agder også som del av bachelorprogram, i Telemark også som 

del av allmenlærerutdanning. Ved Høgskolen i Bergen er det et masterprogram i Dramapedagogikk.6 

Også ved høgskolene i Vestfold og Nord-Trøndelag er drama studiefag. Høgskolen i Vestfold tilbyr 

årsstudium Teater for barn og unge og semesterstudiet Drama i skolen. På høgskolen i Nord-

Trøndelag er Teaterproduksjon og skuespillerfag  bachelorprogram. Høgskolen i Oslo tilbyr 

årsstudium og bachelorprogram i drama og teaterkommunikasjon.7 

                                                                 
6
 Oversikt sendt fra fagrådsleder Anne Bjørkvik til  prosjektsekretær, e-post 13.9.10. 

7
 http://www.hive.no/studietilbud/estetiske-fag/drama-i-skolen-article11846-3703.html , 

http://www.hive.no/studietilbud/estetiske-fag/teater-for-barn-og-unge-aarsstudium-article11314-3703.html 

http://www.hive.no/studietilbud/estetiske-fag/drama-i-skolen-article11846-3703.html
http://www.hive.no/studietilbud/estetiske-fag/teater-for-barn-og-unge-aarsstudium-article11314-3703.html
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Vi kommer tilbake til konklusjonene fra sammenligning av fagplanene nedenfor. 

Foreløpige konklusjoner fra det kvalitative materialet 

Det kvalitative materialet består som sagt ovenfor av fagmiljøenes muntlige redegjørelser for 

forsknings- og studieprofiler, samt en sammenligning av innholdet i de forskjellige institusjonens 

studieplaner. 

I forhold til presentasjonen av forsknings- og studieprofiler var miljøene bedt om å presentere seg og 

sine strategier, hvordan de er plassert på egne institusjoner, utfordringer i forhold til lokale 

strategiprosesser, og miljøene i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. De mer konkrete 

spørsmålene som presentasjonene ble bedt utformet fra, følger vedlagt som vedlegg 3. 

Her gis et kort sammendrag av presentasjonene slik prosjektgruppen har oppsummert og tolket dem.  

Forskningsprofil 

De tre miljøene er plassert på flerfaglige institutter, i Bergen på Institutt for lingvistiske, litterære og 

estetiske studier med fagområdene lingvistikk, litteraturvitenskap, antikk kultur og språk, 

kunsthistorie, kvinne- og kjønnsstudier og nordisk språk og litteratur. I Oslo ligger faget til Institutt for 

kulturstudier og orientalske språk, der forskningsområdene foruten teatervitenskap er kulturhistori e, 

museologi, religionshistorie og kultur, språk og historie i Asia, Midtøsten og Nord-Afrika. Institutt for 

kunst- og medievitenskap på NTNU har fagseksjonene drama og teater, kunsthistorie og film- og 

bildemedier. 

Det er i ulik grad tverrfaglige satsningsområder ved institusjonene, og ansatte i teatervitenskap 

inngår i ulik grad i satsningsområdene.  

Som i mange andre humanistiske fag er det innen teatervitenskap tradisjon for en individuell 

forskningsorientering. I noen tilfeller inngår individuelle forskningsprosjekter i tverrfaglige 

forskningsgrupper og prosjekter. Fra NTNUs side ble det f.eks. pekt på performativitet som et  

forskningsfelt hvor det allerede er etablert tverrfaglig forskningssamarbeid, og hvor det er mulig å 

videreutvikle forskningsinnsatsen gjennom teatervitenskapelig og tverrfaglig samarbeid. Fra NTNU 

ble forskningsprofilen beskrevet som knyttet til den praktisk-teoretiske studieprofilen samtidig som 

forskning innen dramaturgi, norsk teaterhistorie og ikke-vestlig teater bidrar markant til profilen.  

På UiB ble det også vist til tverrfaglig forskningssamarbeid som positivt. Her har f.eks. to av de 

ansatte vært engasjert i to ulike tverrfaglige forskningsgrupper, hvilket blant annet snarlig vil 

resultere i publikasjon av tverrfaglige antologier.  

I Oslo har de seneste årene et forskningsmessig fokus på performance studier ledet til et tverrfaglig 

samarbeid med blant annet religionsvitenskap. I oslomiljøet har det vært et faglig fokus på 

performance- og performativitetsstudier i tillegg til en mer tradisjonell teaterhistorisk orientering. 

Fremstillingen av de ansattes forskningsinteresser på alle tre institusjonene ga et generelt inntrykk av 

at det i Trondheim også forskningsmessig er et fokus både på teori (historie, estetikk) og praksis 

                                                                                                                                                                                                           
og  http://www.hint.no/studietilbud/teaterutdanning , konsultert 9.10.10. 

http://www.hio.no/Studietilbud/AArsstudier/AArsstudium-i-drama-og-teaterkommunikasjon-1  

http://www.hint.no/studietilbud/teaterutdanning
http://www.hio.no/Studietilbud/AArsstudier/AArsstudium-i-drama-og-teaterkommunikasjon-1
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(anvendt teater), mens miljøene i Bergen og Oslo i større grad har forskning innenfor det teoretiske 

feltet. 

Når det gjelder nasjonalt samarbeid, har prosjektgruppen ikke klart å identifisere brede og varige 

prosjekter.  Det har heller ikke vært eksternt finansierte prosjekter av betydning. Teaterhistorie har 

vært fremmet som et fellesprosjekt, men uten å vinne frem i konkurranse om NFR-midler. 

Dramaturgi ble på heldagsmøtet med fagmiljøene nevnt sammen med teaterhistorie som felt med 

potensial for forskningssamarbeid med internasjonalt potensiale og i relasjon til institusjonsfeltet. 

Deler av fagmiljøene har også vist til performance og performativitet som et potensielt felt for felles 

forskning. De siste par årene har en nasjonalt forankret forskningsgruppe vært etablert på initiativ fra 

teaterviterne i Bergen. Forskningsgruppen bærer navnet ”Teater – scene og scenisk uttrykk”, og 

avholdt i desember 2009 en konferanse med tittelen ”Paradigmer i teatervitenskapen: Historiografi – 

hermeneutikk – vitenskapshistorie”. Her deltok teatervitere fra NTNU, UiB og UiO. Gruppen holder 

nytt seminar i 2011. Denne forskningsgruppen har som mål å utvikle felles forskningsprosjekter. 

På den annen side er det fra oslomiljøet uttrykt bekymring for at de metodiske forskjellene mellom 

fagets ansatte er så store at det er lite sannsynlig med et større samarbeidsprosjekt innen faget. Per i 

dag konstaterer prosjektgruppen at det ikke finnes en egen forskerorganisasjon eller kritisk masse for 

forskningssamarbeid. 

Rekrutteringsgrunnlaget for faget har betydning for forskningsprofilen. Fagmiljøene i Oslo og Bergen 

uttrykte noe bekymring for forskerrekrutteringen til faget. Antallet stipendiater i dag fremgår 

ovenfor. Forskerrekruttene nasjonalt sett går i hovedsak i retning av anvendt teater og Ibsen-

forskning.8 Bekymringen for at ikke institusjonene utdanner tilstrekkelig antall rekrutter indikerer et 

nasjonalt rekrutteringsfokus. 

Studieprofil 

Studiene i teatervitenskap ved de tre universitetene har ulik faglig profil. Ved NTNU danner teater- 

og dramapedagogisk praksis grunnlag for både utdanningen og for en del av forskningen. Fagprofilen 

her kan således sies å være praktisk-teoretisk orientert. Det kommer blant annet til uttrykk i 15 

studiepoengs bacheloremner som DRA1003 Teaterproduksjon, DRA1002 Improvisasjon og rollespill 

samt at dramaturgi igjennom emnet DRA2001 Dramaturgi og konseptarbeid er knyttet til praktisk 

teater.  

                                                                 
8
 Nøkkelord i  arbeidstitler for avhandlingene under arbeid ved NTNU er: multimedialt teater, samtidsteater, 

performativitet, skapende nærvær, ungdomsteater, barneteaterkunst, norsk teaterhistorie. Ved NTNU ble det i  

2010 forsvart en avhandling med fokus på kultur-estetisk praksis (http://www.ntnu.no/ikm ). I september 2010 

ble det ved UiB forsvart en avhandling om Ibsens etablering og bruk av teaterrommet  

http://www.uib.no/lle/disputas/2010/08/ellen-karoline-gjervan ), og det er en avhandling under arbeid. Ved 

UiO er tema for avhandlingen under arbeid figurteater(http://www.hf.uio.no/forskning/utdanning-og-

karriere/doktorgrader/kunst/mona-wiig/index.html ). I Oslo ble det i  2009 forsvart en avhandling der samtidig 

performativ praksis og teori ((http://www.hf.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/arkiv/dok-

disp/2009/ ). Det ble i  2010 også avlagt en avhandling om Ibsen og utviklingen av norsk teater 

(http://www.hf.uio.no/is/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2010/disputas.html  ) ved Senter for Ibsen-studier.  

http://www.ntnu.no/ikm
http://www.hf.uio.no/forskning/utdanning-og-karriere/doktorgrader/kunst/mona-wiig/index.html
http://www.hf.uio.no/forskning/utdanning-og-karriere/doktorgrader/kunst/mona-wiig/index.html
http://www.hf.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/arkiv/dok-disp/2009/
http://www.hf.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/arkiv/dok-disp/2009/
http://www.hf.uio.no/is/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2010/disputas.html
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I Trondheim er studieprogrammet på  bachelor praktisk-teoretisk mens  master har en rent teoretisk 

og  en nyopprettet praktisk-teoretisk studieretning.  

Den praktisk-teoretiske profilen i Trondheim har betydning for forholdet til høyskolenes studietilbud. 

Intensiv obligatorisk undervisning preger studiene både på høyere  (praktisk-teoretisk retning) og 

lavere grad. Mange er fjernstudenter på MA og det utdannes også mange fra NTNU til høyskolene. 

Fagmiljøet viste til at masterstudenter med bakgrunn  i praktisk-teoretisk utdanning kan  oppleve 

overgangen til den rene teoretiske  mastervarianten som en utfordring., men ikke som noen 

hindring. Den praktisk-teoretiske refleksjonen har vist seg som en  styrke for de aller fleste , også de 

med teoretisk studieretning på MA.  

Studieprogrammene i Oslo og Bergen er mer teoretisk og historisk orientert enn i Trondheim. I 

Bergen er det imidlertid også mulighet for å integrere teaterpraksis i både bachelor- og 

masterstudiet.  I Bergen har man f.eks. et bacheloremne (TEAT253) som innbefatter praksis ved 

teaterinstitusjon eller i forbindelse med annet praktisk teaterprosjekt. Etter en praksisperiode skal 

studentene her skrive en analytisk oppgave basert på praksiserfaringene. Dette emnet er valgfritt i 

forhold til et teoribasert bacheloroppgave (TEAT252). Et liknende praksisbasert emne finns også som 

valgfritt emne i masterprogrammet i Bergen (TEAT313). 

Ved UiB er teatervitenskap faglig sett basert på en tysk akademisk tradisjon med vektlegging av 

teaterhistorie, estetisk analyse og dramaturgisk teori, hvilket speiler seg i både undervisningstilbudet 

og forskningen.  I bachelorstudiet har man f.eks. to emner (TEAT111 og TEAT112) som dekker 

henholdsvis eldre og moderne teaterhistorie. Videre har man i Bergen teoritunge emner som 

TEAT113 Dramaturgi og regikunst, TEAT112 forestillingsanalyse og TEAT211Teaterteori og 

teaterestetikk, hvor det i tillegg finns både historiske og praktiske øvelsesmessige komponenter.  

Ved UiO har undervisningen og forskningen gjennomgående et bredere kulturperspektiv på teateret. 

Gjennom teoridannelser om performance (Performance Studies) forstås teatret som en blant mange 

andre ulike performative uttrykksformer. Emneporteføljen i Oslo er basert på 10 studiepoengs 

emner, hvorav bare to er obligatoriske, TEA1100 Grunnemne i europeisk teaterhistorie og TEA1200 

Teaterteori og manifester. I bachelorutdanningen skal ytterligere 40 studiepoeng velges blant 

alternerende emner som TEA1103 Norsk teaterhistorie og teaterpolitikk, TEA2112 Teatrale 

hendelser, ritualer og fester, TEA2113 Henrik Ibsen og europeisk teater, TEA2121 Antikkens teater, 

TEA2231 Teateranalyse etc. Studiet i Oslo fremstår som en kombinasjon av en bred 

performanceorientering og mer alternerende og valgbare teaterhistoriske emner. 

Fagmiljøet i Trondheim legger vekt på å delta aktivt i institusjonelle satsningsområder som for 

eksempel ”Eksperter i team”9. For de to andre og mindre miljøene, fremstår synlighet i 

programstrukturene som en stor strategisk utfordring. 

Med tanke på spørsmålet prosjektgruppen stilte fagmiljøene om hvilket grunnlag for 

studiesamarbeid planene gir, ser det ut til at teaterhistorie er det feltet som i dagens studieplaner 

overlapper på de to institusjonene som har lavest studiepoengproduksjon, UiB og UiO. Undervisning i 

                                                                 
9
 http://www.ntnu.no/eit  

http://www.ntnu.no/eit
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teaterhistorie har  rom innenfor flere BA-emner ved  NTNU, mest framtedende innenfor emnet 

DRA1001 Teaterhistorie og genreforståelse. 

I Oslo er faget på masternivå studieretning i Estetikkprogrammet. For opptak til master kreves det i 

utgangspunktet en bachelorgrad i estetiske studier med 80 studiepoeng i to estetiske fag med 

fordypning i ett av dem, og den programdefinerende 40-gruppe - Estetikk 1, evt. opptak mot at de 

består eksamen i leseemnet EST4010 - Moderne estetisk teori – i løpet av det første semesteret i 

masterstudiet.10 Særlig kravet om eksamen i 40-gruppen oppfattes av fagmiljøene og 

prosjektgruppen som et hinder for samarbeid og utveksling av studenter. Inntil videre finnes for 

studenter med fordypning i teatervitenskap fra UiO, en mulighet til å ta en enfaglig master i 

teatervitenskap.11  

Andre forhold 

Fagmiljøene har understreket spenningsfeltet mellom det praktiske teater og det teoretiske 

universitetsfeltet som et særlig kjennetegn ved faget. Gjennom tilknytning til teatrene i byene og 

omegn, har faget en regional betydning for det utøvende teater, eksempelvis ved å imøtekomme  

behov for kompetanse til å ivareta det regionale teater. Særlig i Bergen ble det vist til at samarbeidet 

mellom teatervitere og folk fra praktisk teater er nært og har bidratt til å bevare teaterets betydning 

som lokal markør og resultert i utvikling av nye teatermiljøer. Også i Trondheim og Oslo oppgir 

fagmiljøet at de ansatte deltar som styremedlemmer i feltets institusjoner i samarbeidsprosjekter og 

løpende seminarer.  

Det ville være interessant, men utenfor denne innstillingens ramme, å undersøke om flere 

humanistiske fag har en tilsvarende lokal eller regional funksjon i forhold til kulturelle institusjoner, 

som for eksempel historie eller kulturhistorie i forhold til museer og arkiver, eller kunsthistorie i 

forhold til museer og gallerier. Prosjektgruppen er imidlertid av den oppfatning at et fagmiljøs 

kontaktflater mot andre miljøer enn de rent akademiske er et kjennetegn ved de humanistiske 

fagenes formidlingsforpliktelse.  At det å vedlikeholde slike kontaktflater skulle være et spesielt 

kjennetegn for teatervitenskapen, eller at det skulle forklare lav forskningsproduksjon, er 

synspunkter prosjektgruppen ikke kan støtte. 

Fagmiljøene har i sine fremstillinger av profiler og strategier gitt uttrykk for at de oppfatter det å bli 

definert som utsatt som problematisk. Fagmiljøene opplever at det har vært strukturelle forhold som 

reduksjon av stillinger, storinstitutter med mindre synlighet for fagene og studietilbud der fagene 

ikke er synlige i informasjonsmaterialet, som har gjort at faget har mistet posisjon. Nedgangen i 

studiepoengproduksjonen eller den lave forskningspubliseringen skyldes etter fagmiljøenes 

vurderinger ikke faglig innhold eller interesse for faget i studentmassen. 

                                                                 
10

 http://www.uio.no/studier/program/estetisk-master/hvordan-soke/  

11
 http://www.uio.no/studier/program/estetisk-master/hvordan-soke/ 

http://www.uio.no/studier/emnegrupper/hf/40ESTETIKK1/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/EST4010/
http://www.uio.no/studier/program/estetisk-master/hvordan-soke/
http://www.uio.no/studier/program/estetisk-master/hvordan-soke/
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Prosjektgruppen kan imidlertid ikke se at stillingsreduksjon, sammenslåing av institutter og flerfaglige 

studieprogram er enestående for teatervitenskapen, men også gjelder andre små fag. 12 

I forbindelse med ”Norgesnett”-prosessene på 1990-tallet avga Nasjonalt fagråd for drama- og 

teaterfag i 1997 en innstilling om bl.a. samarbeid og arbeidsdeling i fagets studietilbud. 

Strukturendringer i det nasjonale utdanningssystemet har endret mange av premissene som lå til 

grunn for Norgesnett-arbeidet. Beskrivelsen av teatervitenskap som et sårbart fag bl.a. pga få ansatte 

er likevel felles da og nå. Fagrådet tilrådet bl.a. i 1997 at universitetenes fagmiljøer utarbeidet en 

plan for hvilke fagområder som eventuelt bør være representert med forsknings-

/veiledningskompetanse ved enkelte/alle fagavdelinger/-seksjoner. I dagens situasjon kan det være 

aktuelt å diskutere om en slik fordeling av fagkompetanse kan gi grunnlag for samarbeid på tvers av 

institusjoner og programmer. 

Dermed er vi fremme ved det som er utfordring og oppdrag for prosjektgruppen, nemlig hvordan 

samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon kan være en aktuell strategi for faget teatervitenskap. 

 

Forslag til tiltak 
Prosjektgruppens arbeid i 2010 besto i hovedsak av kartlegging og diskusjon for å finne frem til en 

felles horisont for forståelse av situasjonen. Som et resultat av dette forelå det et ganske bredt 

spekter av tiltak både på forsknings- og undervisningssiden, som prosjektgruppen foreslo å utrede og 

arbeide videre med i en fase II. Forslagene ble konkretisert i form av søknad om SAK-midler til støtte 

for utredningsarbeid og konferanse viet studie- og forskningssamarbeid. Prosjektet ville teste 

potensialet for forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt nærmere i dialog med fagmiljøer og 

institusjoner. På studiesiden skulle diskuteres 1) deling av ansvar for studietilbud mellom UiB 

(bachelor) og UiO (master) eller i form av samarbeid/ansvarsdeling om begge nivå, og 2) utfasing av 

ett miljø og oppbygging av et annet, og veie 1) og 2) opp mot hverandre. Et tredje tema skulle være 

digitale læringsressurser og muligheter for nordiske modeller for samarbeid på master- og ph.d.-nivå 

(inkludert allerede eksisterende forskerskole der UiB og NTNU er med, og på nordisk nivå 

samarbeidende institusjoner). 

Søknaden ble avslått av Det nasjonale fakultetsmøtet med begrunnelse at det ikke var klart hvordan 

prosjektets fase II bygget videre på forprosjektet. Utredningen ble ansett som for omfattende og 

kostbar i forhold til allerede innhentet informasjon om forskning og undervisning. Det ble videre satt 

spørsmålstegn ved om en ny undersøkelse kunne tydeliggjøre samarbeids- og 

arbeidsdelingsmuligheter. Når det gjelder forskningssamarbeid anså fakultetsmøtet at det var 

positivt at gruppen ønsker å fremme det, men viste til regulære kanaler fagmiljøene kan bruke, for 

eksempel konferanser, såkornmidler ved institusjonene, søknader om å arrangere internasjonale 

workshops mv.  

                                                                 
12

 Anne Marit Myrstad har ønsket å påpeke at man her står overfor faktor er som kan ha bidratt ti l  å forverre 

situasjonen for teaterfaget, selv om disse forhold ikke gir en fullgod forklaring på teaterfagets utfordringer.  
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Fakultetsmøtets vurdering av SAK-søknaden ligger nå som premiss for gruppens forslag til tiltak. Når 

det gjelder problemstillingene knyttet til forskningssamarbeid må dette overlates til institusjonene og 

Det nasjonale fagråd for drama- og teaterfag, og prosjektgruppen arbeider ikke videre med disse. 

Prosjektet ble tildelt et mindre beløp til å spisse og konkretisere søknaden inn mot de viktigste 

problemstillingene som gjelder samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon, særlig på studiesiden.  

Tiltakene prosjektgruppen arbeider videre med i fase II er derfor de skisserte feltene 1) og 2), samt 

digitale læringsressurser. Fase II er avgrenset til første halvår 2011.  

 

Erfaringer fra prosjektet 
Pilotprosjektet er det første som nasjonalt fakultetsmøte har iverksatt. Det vil med tanke på evt 

tilsvarende prosjekter for andre fag, kanskje være interessant å konkludere med noen erfaringer 

prosjektgruppen har trukket av prosjektet. 

De metodene som prosjektgruppen har benyttet seg av, har vært en kombinasjon av kvantitative 

analyser basert på nasjonalt aksepterte og anvendte standarder og kvalitative analyser med 

utgangspunkt i diskusjoner innad i gruppen og med et ganske fulltallig nasjonalt fagmiljø. Denne 

kombinasjonen har vært forankret i det utvidete mandatet som prosjektgruppen fikk. 

Kombinasjonen har gitt den fordelen at de kvalitative vurderingene som fagmiljøene selv har 

kommet med, har blitt plassert i en ramme av aksepterte målingskriterier. Samtidig har dette skapt 

grunnlag for diskusjon og uenighet. 

Det har skapt en viss mangel på fokusering i prosjektgruppens diskusjoner at rammene for det 

mandatet prosjektgruppen hadde fått ikke var helt tydelige. Det nasjonale fakultetsmøtet hadde 

ingen innvendinger da prosjektgruppen foreslo å utvide mandatet til også å omfatte økt rekruttering, 

styrking og profilering av teatervitenskapen. Det ble etter prosjektgruppens vurdering først helt klart 

i prosjektgruppens møte med arbeidsutvalget i det nasjonale fakultetsmøtet at oppdragsgiveren 

hadde som klar forventning at tiltaksforslag ikke skulle ha som forutsetning økte ressurser totalt sett, 

men at tenkningen rundt samarbeid og arbeidsdeling skulle fokusere på hvordan man i fremtiden 

kunne oppnå høyere kvalitet i forskning og studier med de samme eller reduserte ressurser i forhold 

til dagens situasjon. I lys av dette ser prosjektgruppen at det ville vært en fordel om et slikt møte 

med arbeidsutvalget hadde funnet sted allerede i starten av prosjektarbeidet. 

Det vært tydelig at fagmiljøene ikke har respondert positivt på å bli avmerket som ”utsatt fag”, fordi 

det for mange har vært tolket identisk med ”nedleggingstruet fag”. Dette har i noen grad komplisert 

kontakten mellom prosjektgruppen og fagmiljøene. I tillegg har det nok også komplisert diskusjonene 

underveis at det bare var de humanistiske fakultetene i Oslo og Bergen som hadde meldt inn 

teatervitenskap som ”utsatt fag”, mens det i Trondheim, der man har det relativt sett mest 

ressurssterke fagmiljøet, ikke har vært noen oppfatning av at man står overfor et ”utsatt fag”.  

Det har vært en klar fordel å stille konkrete spørsmål til fagmiljøene om hvordan de selv har vurdert 

sine profiler studie- og forskningsmessig, hvordan de vurderer sin posisjon i forhold til andre fag 

lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det å samle representanene for fagmiljøene til et seminar der 

svarene på slike spørsmål kunne diskuteres, har også vært en god løsning. Prosjektgruppen fikk på 
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den måten større klarhet i en rekke forhold, samtidig som det virket som om fagmiljøene selv også så 

positivt på at en slik arena ble opprettet. 

En utfordring gjennom hele arbeidet har vært å skape grunnlag for en felles virkelighetsforståelse. 

Betydningen og verdien av kvantitativt baserte vurderinger av faget har gjentatte ganger vært 

underkastet diskusjon i prosjektgruppen og i møtet med fagmiljøene. Når det så gjelder 

utsagnstyngden av kvalitative vurderinger av fagmiljøene og av faget mer generelt sett, har det nok 

også vært gjort gjeldende ulike synspunkter på hvor spesiell karakter teatervitenskapen har sett i et 

universitetsperspektiv. Konkret dreier dette seg om en uenighet i forhold til om de kvalitative målene 

ikke er tilstrekkelig relevante i forhold til såpass små fagmiljøer det her er snakk om, og hvorvidt 

teatervitenskapen er gjenstand for spesielle forpliktelser av formidlingsmessig art som gjør at de 

kvantitative målingene ikke er dekkende i forhold til faglig kvalitet. 

Prosjektgruppen har hverken involvert studenter eller trukket inn for eksempel studentevalueringer 

fra de tre lærestedene i sine diskusjoner. Det kan i ettertid sies å være en svakhet både i forhold til 

det materialet prosjektgruppen legger frem og de konklusjoner som trekkes. 

Samlet sett kan det sies at det pilotprosjektet som prosjektgruppen har gjennomført, gir grunnlag for 

å reflektere videre om hva som er en relevant metodisk tilnærming til nasjonale utredninger av 

denne typen. Hovedutfordringen uansett metode ser ut til å være å identifisere på flere nivåer hva 

som er situasjonen: Er et fag ”utsatt” eller er det ikke? Om om det er ”utsatt”, hvilke konklusjoner 

skal man trekke av det? Prosjektet har også lagt grunnlag for å diskutere videre hva som kan 

oppfattes som relevante strategier for å endre nåtidssituasjonen. Men disse strategiene vil være 

avhengige av virkelighetsbeskrivelsen og av hva som defineres som de langsiktige målene for 

fagutviklingen i humaniora på nasjonalt nivå.  

 

14. april 2011 

 

 

Arne Bugge Amundsen   Per Buvik   Sonja I. Dyrkorn 

 

 

Keld Hyldig   Anne Marit Myrstad   Gro E. Smenes 

 

 

Ivar Østerlie 
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Tabell 1. Studentårsverk (60 sp) pr faglig ansatt - teatervitenskap (TV) og 
fakultetssnitt (fak.) 

      Lavere og høyere grad 
             

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gjennomsnitt i 
perioden 

  TV Fak. TV Fak. TV Fak. TV Fak. TV Fak. TV Fak. TV Fak. 

NTNU 8,2 12,4 9,4 13,1 8,9 14,3 7,9 11,7 7,3 11,6 6,9 11,4 8,4 12,6 

UiB 11,3 9,3 11,8 8,8 7,4 8,0 5,3 7,3 3,9 7,4 7,2 8,3 8,0 8,1 

UiO 20,2 12,9 10,3 12,7 9,1 13,2 11,1 12,0 10,2 11,9 11,8 12,4 12,2 12,5 

Nasjonalt 13,2 11,5 10,5 11,5 8,5 11,8 8,1 10,3 7,2 10,3 8,6 10,7 9,5 11,1 

 

Kommentarer til det statistiske materialet: 

- En overordnet kommentar fra fagmiljøene var at et statistisk materiale gir et vilkårlig utsnitt av virksomheten og ikke inneholder årsaksforklaringer 
til tallmaterialet (felles for både studie- og forskningsstatistikk). 

- Nedgangen i studentårsverk ved UiB fra 2007 må skyldes omlegging av studieprogram ved fakultetet, da teatervitenskap gikk inn i et program for 
estetiske studier.  

- Programstrukturen ved fakultetet ble endret til disiplinære program i 2010. Dette kan være en årsak til den økte studiepoengsproduksjonen i 2010.  
- Fagmiljøet ved UiO opplever også at faget er usynliggjort i studiestrukturen og at det har betydning for studiepoengsproduksjonen. 
- Forklaring på fall UiO 2005-2006: Stort masterkull som avsluttet 2005 og årsenhet lagt ned 
- NTNU: Studiet er lukket og produksjonen er derfor planlagt og skal ikke variere 

 

Tabell 1 A. 
       

Tabell 1 B. 
     

Studentårsverk (60 sp) pr faglige ansatt, lavere grad teatervitenskap 
 

Studentårsverk (60 sp) pr faglige ansatt, høyere grad 
teatervitenskap 

 
  

TV 
2005 TV 2006 

TV 
2007 TV 2008 

TV 
2009 TV 2010 

 
  TV 2005 TV 2006 TV 2007 TV 2008 TV 2009 TV 2010 

NTNU 6,2 6,8 6,0 5,3 5,6 5,2 
 

NTNU 2,0 2,6 2,9 2,6 1,7 1,7 

UiB 8,9 8,9 5,3 4,3 2,4 5,6 
 

UiB 2,4 2,7 2,2 1,0 1,0 1,7 

UiO 15,6 7,7 6,6 6,3 7,3 8,8 
 

UiO 4,6 2,7 2,4 4,8 2,9 2,9 
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Tabell 2. Publikasjonspoeng pr faglig ansatt - teatervitenskap (TV) og fakultetssnitt (fak.) 
    

 
2005 2006 2007 2008 2009 Gjennomsnitt i perioden 

  TV Fak. TV Fak. TV Fak. TV Fak. TV Fak. TV Fak. 

NTNU 0,3 1,1 0,2 1,1 0,2 1,7 0,9 1,4 0,1 1,4 0,35 1,33 

UiB 0,5 0,8 1,0 1,0 2,0 1,2 1,1 1,4 0,3 1,6 0,99 1,18 

UiO 0,3 1,6 1,2 1,5 0,6 1,9 0,3 2,2 0,0 2,1 0,47 1,88 

Nasjonalt 0,4 1,2 0,8 1,2 0,9 1,6 0,8 1,7 0,2 1,7 0,60 1,47 

 

I møte med fagmiljøene 3.9.10 meldte de følgende kommentarer til det statistiske materialet: 

-  Publiseringstallene er dårlige for teatervitenskap, dels fordi små miljøer gir dårlig tid til forskning, og dels er det et spørsmål om hvordan 

forskningsproduksjonen synliggjøres.  

- For UiOs del spesielt er utsnittet et dårlig valgt tidsrom grunnet mye sykefravær i staben i perioden. 

- Fagmiljøene driver mye annen faglig aktivitet som ikke fremkommer gjennom den innrapporterte forskningsproduksjonen. Faglige aktiviteter som 
registreres i Frida men som ikke er tellende publikasjoner burde vært oppgitt 

o Viser den relle faglige produksjon 
o Viser bredden utover tellende publikasjoner 
o Formidlingsvirksomheten må med, se fagrådets utredning. 
o Stor gråsone mellom tellende publikasjoner og arbeidet som gjøres. 

 

Kilde: DBH og innrapporterte ansattetall fra institutter og fakulteter. 
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Teatervitenskap i Frida 
For perioden 2006-2009 er det søkt i Frida-modulen ”Forskningsresultater” med ikke nærmere 

angitte søkerkriterier enn navn på dagens fast ansatte ved de tre fagmiljøene. I Trondheim er det 6 

personer, i Bergen og Oslo 3 på hvert sted. Resultatene presenteres her i form av tabeller etter 

uttrekk og sammenstilling av søkeresultatene i regneark. Søkene gir i alt 202 registreringer: 

Rad nr. Kategori Total 
1 Bok - fagbok 1 

2 Bok - populærvitenskapelig 1 

3 Bok - vitenskapelig antologi 3 
4 Bok - vitenskapelig monografi 2 

5 Del av bok/rapport - Populærvitenskapelig kapittel/artikkel 2 

6 Del av bok/rapport - Vitenskapelig Kapittel/Artikkel 14 
7 Konferansebidrag og faglig presentasjon - Populærvitenskapelig foredrag 9 

8 Konferansebidrag og faglig presentasjon - Vitenskapelig foredrag 35 

9 Kunstnerisk og museal presentasjon - Annet 16 
10 Kunstnerisk produksjon - Teaterproduksjon 10 

11 Mediebidrag - Intervju 6 

12 Mediebidrag - programdeltakelse 1 
13 Oversettelsesarbeid - bok 1 

14 Rapport/avhandling - Mastergradsoppgave/Hovedfagsoppgave/Doktoravhandling 39 

15 Rapport/avhandling - Rapport 2 
16 Tidsskriftspublikasjon - anmeldelse 13 

17 Tidsskriftspublikasjon - intervju 2 

18 Tidsskriftspublikasjon - kronikk 2 
19 Tidsskriftspublikasjon - leder 7 

20 Tidsskriftspublikasjon - leserinnlegg 1 

21 Tidsskriftspublikasjon - populærvitenskapelig artikkel 13 
22 Tidsskriftspublikasjon - Vitenskapelig artikkel 11 

23 Tidsskriftspublikasjon - Vitenskapelig oversiktsartikkel/review 11 

24 Grand Total 202 
 

Alle registreringene i kategorien rapport/avhandling – 

Mastergradsoppgave/Hovedfagsoppgave/Doktoravhandling er fra NTNU og gjelder veilederrolle. Det 

indikerer at NTNU men ikke de andre institusjonene rapporterer veiledning i Frida. Disse 

registreringene er derfor tatt ut av den videre behandlingen av tallene. Det gir til sammen 163 

registreringer: 

Rad 
nr. Kategori Total 

1 Bok - fagbok 1 
2 Bok - populærvitenskapelig 1 

3 Bok - vitenskapelig antologi 3 
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4 Bok - vitenskapelig monografi 2 

5 Del av bok/rapport - Populærvitenskapelig kapittel/artikkel 2 
6 Del av bok/rapport - Vitenskapelig Kapittel/Artikkel 14 
7 Konferansebidrag og faglig presentasjon - Populærvitenskapelig foredrag 9 

8 Konferansebidrag og faglig presentasjon - Vitenskapelig foredrag 35 
9 Kunstnerisk og museal presentasjon - Annet 16 

10 Kunstnerisk produksjon - Teaterproduksjon 10 

11 Mediebidrag - Intervju 6 
12 Mediebidrag - programdeltakelse 1 
13 Oversettelsesarbeid - bok 1 

14 Rapport/avhandling - Rapport 2 
15 Tidsskriftspublikasjon - anmeldelse 13 
16 Tidsskriftspublikasjon - intervju 2 

17 Tidsskriftspublikasjon - kronikk 2 
18 Tidsskriftspublikasjon - leder 7 
19 Tidsskriftspublikasjon - leserinnlegg 1 

20 Tidsskriftspublikasjon - populærvitenskapelig artikkel 13 
21 Tidsskriftspublikasjon - Vitenskapelig artikkel 11 
22 Tidsskriftspublikasjon - Vitenskapelig oversiktsartikkel/review 11 

23 Grand Total 163 
 

Av de 163 registreringene er 18 registrert som vitenskapelige i rapportsammenheng: 

Rad 
nr. Kategori Total 

1 Bok - vitenskapelig monografi 2 
2 Del av bok/rapport - Vitenskapelig Kapittel/Artikkel 6 

3 Tidsskriftspublikasjon - Vitenskapelig artikkel 8 
4 Tidsskriftspublikasjon - Vitenskapelig oversiktsartikkel/review 2 
5 Grand Total 18 

 

Forholdstallet mellom innrapporterte vitenskapelige publikasjoner og annen forsknings- og 

formidlingsaktivitet er 18:163, eller 1:9. Ca. 11 % av den Frida-registrerte aktiviteten for fagmiljøene 

sett samlet i perioden er innrapportert som vitenskapelige publikasjoner. 

Blant de 145 registreringene i andre kategoriene ligger vitenskapelige foredrag høyest (35), fulgt av 

kunstnerisk og museal presentasjon (16) tidsskriftpublikasjonene anmeldelser og 

populærvitenskapelige artikler (13), mens teaterproduksjon er registrert 10 ganger. Registreringene 

av kunstnerisk og museal presentasjon og teaterproduksjon forekommer bare fra NTNU. 

Forholdstallet mellom registreringer av ikke-rapporterte aktiviteter og antall ansatte i fagmiljøene er 

145:12, eller 12 registreringer per ansatt i gjennomsnitt for fireårsperioden samlet. Tar vi høyde for 

at de flest registrerte postene bare kommer fra NTNU og derfor tar disse ut, er forholdstallet 110:12, 

eller 9,2 registreringer per ansatt. 
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Spørsmål til fagmiljøene 
Fagmiljøene bes presentere seg og sine strategier, hvordan de er plassert på egne institusjoner, 

utfordringer i forhold til lokale strategiprosesser, og miljøene i et nasjonalt og et internasjonalt 

perspektiv. Presentasjonene bes utformet med utgangspunkt i spørsmålene nedenfor om studie- og 

forskningsprofil. 

Studieprofil 

- Hvilket grunnlag gir studieplanene (se vedlegg 3) for å karakterisere fagmiljøene som  

o tre klart ulike profiler med et potensiale for å gjøre dem enda mer ulike ved 

konsentrasjon av tilbud på færre steder, eller 

o tre klart like profiler med et potensiale for å dele på arbeidsoppgaver? 

o Hvilke profiler kan styrke faget på sikt? 

- Hvilket grunnlag for studiesamarbeid gir studieplanene? 

o Samarbeid gjennom utveksling av studenter 

o Samarbeid gjennom utveksling av lærere 

- Prosjektgruppa har lagt merke til at det i Oslo kreves en obligatorisk 40-gruppe for opptak til 

master, et krav som vanskeliggjør opptak for studenter fra andre miljøer. Hvordan kan slike 

hindre for samarbeid løses? 

- Studiepoengsproduksjon: grunnlagsmaterialet (se tabell 1 nedenfor) indikerer at 

teatervitenskap ligger dårligere an enn gjennomsnittet i humanistiske fag generelt, om enn 

med institusjonsvise variasjoner. Fagmiljøene inviteres til innspi ll om årsaker til dette, kan en 

konkurransesituasjon fagmiljøene imellom være en årsak? 

Forskningsprofil 

- Forskningsprofilen i faget fremsto ikke som klar for prosjektgruppa. Hvordan vil fagmiljøene 

beskrive profilen? 

o Er det tre klart ulike profiler med et potensiale for å gjøre gjøre dem enda mer ulike 

ved konsentrasjon på færre steder, eller 

o tre klart like profiler med et potensiale for å dele på arbeidsoppgaver? 

o Om man setter den norske fagprofilen inn i en internasjonal sammenheng: Hvilke 

profiler kan styrke faget i et lengre tidsperspektiv? 

- Er det grunnlag for forskningssamarbeid mellom fagmiljøene, og i tilfelle innenfor hvilket 

felt?  

o Etter å ha lest personpresentasjonene på fagmiljøenes nettsider 

(http://www.hf.uio.no/ikos/om-instituttet/ansatte/index.html - søk etter 

teatervitenskap, http://www.uib.no/lle/navigasjonssider/Teatervitenskap , 

http://www.ntnu.no/ikm/ansatte - søk etter drama/teater), var et forslag i 

prosjektgruppa at performativitet peker seg ut som et felles felt. 

- Hvordan karakteriserer fagmiljøene internasjonalt samarbeid og plassering av faget i forhold 

til den internasjonale forskningsfronten? 

- Hvordan karakteriserer fagmiljøene fagets plassering som teori- og premissleverandør i 

forhold til andre fag på institusjonene? 

http://www.hf.uio.no/ikos/om-instituttet/ansatte/index.html
http://www.uib.no/lle/navigasjonssider/Teatervitenskap
http://www.ntnu.no/ikm/ansatte
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- Publisering: grunnlagsmaterialet (se tabell 2 neste side) indikerer at teatervitenskap ligger 

dårligere an enn gjennomsnittet i humanistiske fag. Hva kan være årsaken til dette? Hvordan 

kan samarbeid eller arbeidsdeling styrke publiseringsprofilen? 



1 

 

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i teatervitenskap 

Dette notatet er en oppfølging av et pilotprosjekt gjennomført i 2010 om kartlegging og forslag til 

arbeidsdeling og samarbeid om faget teatervitenskap.  

I sin innstilling av 14. april 2011 konkluderte prosjektgruppen at en oppfølging skulle konsentreres 

om diskusjon om 1) deling av ansvar for studietilbud mellom UiB (bachelor) og UiO (master) eller i 

form av samarbeid/ansvarsdeling om begge nivå, og 2) utfasing av ett miljø og oppbygging av et 

annet, og veie 1) og 2) opp mot hverandre. Et tredje tema skulle være digitale læringsressurser og 

muligheter for nordiske modeller for samarbeid på master- og ph.d.-nivå (inkludert allerede 

eksisterende forskerskole der UiB og NTNU er med, og på nordisk nivå samarbeidende institusjoner). 

Prosjektgruppen har lagt tre premisser for de videre diskusjonene:  

1. Studentene skal kunne bevege seg mellom lærestedene uten tap av studietid.  

2. Krav til fagmiljøets kompetanse i henhold til Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i 

høyere utdanning. 

3. Ivareta teatervitenskapelig fagkompetanse i Norge.  

Innenfor disse premissene vil gruppen foreslå tiltak og virkemidler som de ulike institusjonene kan ta 

i bruk i den grad de ønsker. Gruppen har ikke oppfattet sitt mandat dithen at den skal ta stilling til 

hvilke tiltak som bør iverksettes. Det er ulike oppfatninger om tiltak og virkemidler i gruppen og dette 

har ført til at forslagene ikke er prioritert. 

Da prosjektet startet i 2010 var faget meldt inn som utsatt fra to fakulteter, Bergen og Oslo. I Bergen 

viste en fakultær rapport til at fagmiljøet manglet professorkompetanse, lav publisering og 

studieproduksjon, og anbefalte at faget legges ned og integreres i større fag som for eksempel 

allmenn litteraturvitenskap eller nordisk.1 På tampen av prosjektgruppens arbeid har fagmiljøet i 

Bergen fått professorkompetanse.2 Fra Oslos side ble det vist til at fagmiljøet var fragmentert 

forskningsmessig og publiseringen lav. Også bekymring om fagets synlighet på studiesiden ble meldt 

inn. I Oslo er faget ikke blant de som ble prioritert i HFs prosess faglige prioriteringer for årene 2009-

2013.3 Det har hatt innflytelse på prosjektgruppens arbeid at NTNU ikke har vurdert faget som utsatt 

i Trondheim.  

Samtidig har de lokale rammene for prosessen endret seg underveis. Fakultetsstyret i Bergen har 

fattet vedtak om at det ser på langsiktige vedtak om utfasing av fag som urealistisk innenfor det 

handlingsrom fakultetet har i dag4. I fakultetets bemanningsplan for 2012-2016 vises det samtidig til 

                                                           
1
 Se fakultetets nettsider http://www.uib.no/hf/artikler/2010/03/fagdimensjonering-ved-det-humanistiske-

fakultet, arbeidsgruppens rapport s. 34-35 

2
 Fakultetsstyresak S53/11, http://www.uib.no/filearchive/2011-09-06_5.pdf  

3
 http://www.hf.uio.no/for-ansatte/organisasjon/strategi/  

4
 Vedtatt desember 2010. henvisning i styrefremlegg S 48/11, møte 6.9.11, 

http://www.uib.no/filearchive/2011-09-06_1.pdf  

http://www.uib.no/hf/artikler/2010/03/fagdimensjonering-ved-det-humanistiske-fakultet
http://www.uib.no/hf/artikler/2010/03/fagdimensjonering-ved-det-humanistiske-fakultet
http://www.uib.no/filearchive/2011-09-06_5.pdf
http://www.hf.uio.no/for-ansatte/organisasjon/strategi/
http://www.uib.no/filearchive/2011-09-06_1.pdf
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det påbegynte nasjonale samarbeidet for å se på mulighetene for en nasjonal arbeidsdeling.  Fra UiB 

fremstår dermed faget som mindre utsatt nå enn ved prosjektgruppas begynnelse, men det uttrykkes 

fortsatt ønske om nasjonal samordning.  

I Oslo er en ny runde faglige prioriteringer på trappene. En av de tre ansatte er i ulønnet permisjon, 

og det er ikke klart om stillingen besettes hvis vedkommende ikke kommer tilbake til UiO i 2012. 

Situasjon i Oslo fremstår derfor som mer usikker nå enn før. 

På NTNU er HF i begynnelsen av en gjennomgang av fagporteføljen ift økonomiske rammer. 

Notatet diskuterer først samarbeidsløsninger og deretter muligheter for utfasing av fagmiljø eller 

studietilbud, som vil bety nasjonal arbeidsdeling. 

1. Samarbeidsløsninger 

1.1. Nasjonalt samarbeid og studentmobilitet 

Prosjektgruppa legger to ambisjonsnivåer for samarbeid til grunn: 

1. Uformelt samarbeid med åpne studier der studentene kan bevege seg fritt mellom 

lærestedene 

2. Formelt samarbeid om et emne eller fordypning, et samarbeid som kan være likt det åpne, 

og eventuelt utvikles som samarbeid om digitale løsninger. 

Den uformelle løsningen som gjelder i dag handler i hovedsak om at en student fra én institusjon kan 

få studierett og opptak til (fordypnings)emner ved en annen institusjon. Dette kan gjelde emner både 

på bachelor- og masternivå. Et slikt opptak med å få studentene inn i systemet ved et annet 

universitet, kan være krevende ressursmessig. Godkjenning av emner som studentene avlegger 

eksamen i utenfor sitt primære studiested, kan imidlertid være enkel dersom institusjonene er 

innstilt på slik samarbeid. Da kan emner i praksis være godkjent i forkant. 

Et annet spørsmål er studentenes mulighet til å velge master på en annen institusjon enn der de har 

avlagt bachelorgraden. På dagens masternivå kan studenter enkelt flytte mellom UiB og NTNU. Ved 

UiO gjør opptakskrav om obligatorisk eksamen i estetikk forflytningsmulighetene noe mer begrenset 

for studenter utenfor institusjonen fordi studenter som ikke har et spesielt estetikkemne må avlegge 

en ekstra eksamen. Vi kommer tilbake til dette nedenfor. 

Et alternativ er formelt å samarbeide om studieløp. Studentene vil i en slik modell ta enkelte emner 

ved en institusjon og andre emner på en annen. Det vil trolig være mest hensiktsmessig å planlegge i 

forhold til hele semestre, slik at studentene registrerer seg på den institusjonen der de skal avlegge 

emner det aktuelle semesteret. Det må foretas analyser på fakultetene om hvor kostnadskrevende 

en slik modell vil være. I forhold til enkeltvise godkjenninger av emner som i dagens uformelle 

modell, vil gjensidig godkjenning være avgjort i og med inngåelsen av samarbeidsavtale. 

Dette gir fagmiljøene både en anledning til og en utfordring om å spisse studietilbudene i en retning 

slik at de fremstår som komplementære i en nasjonal sammenheng. Dermed oppnås en faglig 

konsentrasjon mellom institusjonene. Tilsynssensorrapporter har allerede påpekt at dette er en 

aktuell utfordring for Oslo. Det er et åpent spørsmål om dette bør skje i form av samarbeid mellom 



3 

 

alle tre fagmiljøene eller begrenses til UiB og UiO, som er de minste miljøene og de som fremstår 

som mest like.  

Prosjektgruppa mener det er ønskelig at studentene har faglig grunnlag for å kunne flytte mellom 

studiesteder, og at institusjonene legger til rette for det. Vi mener dette kan oppnås gjennom  

- Like opptakskrav på alle institusjonenes program der teatervitenskap inngår. 

- En spissing av profilene på de tre institusjonenes studietilbud slik at de fremstår som 

komplementære i nasjonal sammenheng. 

Når det gjelder de institusjonsvise grepene for å få til et formelt samarbeid, anbefaler prosjektgruppa 

som et første trinn at fagmiljøene i regi av en koordinerende instans samarbeider om spissing av sine 

profiler. Vi anbefaler også at nasjonalt fakultetsmøte initierer årlige møter for instituttledelse og 

fagmiljøer der et formelt samarbeid utarbeides og følges opp. 

Formelle samarbeidsavtaler må inngås mellom de deltagende fakultetene. De ressursmessige sidene 

av samarbeidet vil måtte styrebehandles. På hvilket nivå styrebehandlingen foretas avhenger av den 

enkelte institusjons organisering. 

Det vil være rimelig å tenke at digitale læringsressurser må vurderes i denne sammenhengen. Med 

tanke på at det kan være vanskelig både finansielt og praktisk for studenter å reise mellom byene 

løpet av studietiden, vil digitale løsninger bidra til at det kan gis et tilbud uavhengig av studentenes 

bosted. Korte samlinger i løpet av studieprogrammet kan være supplementer til digital undervisning. 

1.2. Samarbeid om digitale læringsmidler 

Vi har ovenfor vært inne på potensialet for bruk av digitale læringsressurser i 

undervisningssamarbeid mellom fagmiljøene. En kunne tenke seg tre spor for et slikt samarbeid: 

Utveksle opptak av undervisning, utveksle opptak av kildemateriale og utvikle wiki-baserte 

pedagogiske undervisningsopplegg.  

Prosjektgruppa har diskutert et mulig pilotprosjekt for digitalt samarbeid om teaterhistorie. Det 

eksisterer allerede et digitalisert materiale med utgangspunkt i Teaterarkivet i Bergen, og utveksling 

av dette eventuelt supplert med et undervisningsopplegg er det mulig å utvikle. Et slikt samarbeid 

bør imidlertid henge sammen med et formelt undervisningssamarbeid. Her er det som vi har vært 

inne på ovenfor et potensial, men fortsatt en vei å gå. Vi vil likevel nevne feltet som et mulig spor.  

Det er imidlertid forskjellige digitale løsninger i bruk ved de tre institusjonene, og avtale om felles 

løsning må inngås hvis det skal være aktuelt med felles digitalt undervisningstilbud. Et slikt tilbud 

forutsetter også tilnærmet likt omfang av bruken av digitale læringsressurser i de aktuelle 

fagmiljøene. 

I Oslo har IKOS erfaring med bruk av Fronter, wiki og podcast ved flere av fagene, men instituttet har 

f.t. begrenset med administrative ressurser til å vedlikeholde og tilrettelegge for slike løsninger. I 

teatervitenskap har ingen slike tekniske løsninger utover Fronter vært i bruk, og det vil kunne gjøre 

en videreutvikling komplisert. 

http://www.hf.uio.no/studier/ressurser/fronter/
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På HF i Bergen brukes læringsstøttesystemet KARK i tillegg til ”Mi side”. Det gis ikke undervisning i 

teatervitenskap i KARK. 

NTNU benytter læringsplattformen It’s learning. NTNU er foreløpig den eneste institusjonen som 

også benytter en åpen læringsplattform, Itunes University. Her kan forelesninger sendes i sanntid 

(live), tas opp og legges ut på web og er da åpent tilgjengelig for alle. Slike forelesninger kan brukes 

som grunnlag for diskusjon i seminarform i etterkant. Flere institutter har brukt iTunes U, særlig 

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. Drama og teater har ikke brukt iTunes U. Et eget 

multimediesenter støtter bruk av Itunes U. 

I tillegg til at systemene er ulike, fremgår det også av den korte gjennomgangen ovenfor at det er 

ulikt med ressurser til vedlikehold og drift av løsninger. 

Felles for institusjonene er at fagmiljøene i teatervitenskap i liten grad har benyttet digitale 

læringssystemer. Det vil medføre en viss ressursinnsats med tanke på opplæring.  

Hvis det tekniske og formelle skulle falle på plass, vil en mulighet være å fokusere på en felles 

grunnstamme som for eksempel teaterhistorie, der hver institusjon bidrar med tekster eller 

forelesninger som kan hentes ut på alle institusjonene i tillegg til deling av det digitaliserte 

kildematerialet. Dette vil være relevant for et samarbeid om studieløp slik det er skissert ovenfor (pkt 

1.3), der undervisningen gis dels på institusjonene og dels nettbasert. Det vil i dette tilfelle være 

behov for å etablere faglig konsensus om grunnstamme i pensum på bachelornivå, med 

spesialiseringsvarianter. Dette vil være en oppgave for det nasjonale fagrådet. 

Oppsummeringsvis mener prosjektgruppa at mye er på gang ved de ulike institusjonene. Det gjenstår 

å avklare hvilket fagmiljø som skal gis ansvaret for å starte en utvikling og gi samarbeidet fart. Å 

diskutere dette kan være aktuelt ved de møtene vi har anbefalt ovenfor for instituttledelser og 

fagmiljøer. 

1.3. Nordisk samarbeid om studieløp 

Prosjektgruppa har kartlagt dagens nordiske samarbeid i teatervitenskap ved UiB, UiO og NTNU. 

Formålet med kartleggingen har vært å se hvorvidt dagens samarbeid viser et potensial for videre 

institusjonelt samarbeid eller et mer nasjonalt tverrinstitusjonelt samarbeid. 

På master- og især ph.d.-nivåene eksisterer det allerede et visst nordisk samarbeid om undervisning. 

Flere master- og ph.d.-studenter fra Bergen har for eksempel deltatt i seminar og kurs innenfor 

rammene av såkalte "Summer schools", blant annet ved Helsinki Universitet. Sommeren 2011 gikk et 

slikt kurs (10 ECTS) ved Århus universitet: ”The Midsummer Dream School” (7.-17. august) som er et 

samarbeid mellom Århus Universitet, Universitetet i Bergen og St. Petersburg Universitet. Én lærer 

og 3-4 masterstudenter fra Bergen deltok. I Bergen er det også Erasmus-avtaler for 

teatervitenskapsstudenter med 5-6 universiteter.  

Ved NTNU er fagmiljøene i Stockholm og Århus interessante og relevante samarbeidspartnere, fordi 

de begge har både teoretisk og praktisk-estetisk profil. HF-fakultetet i Trondheim har også erfaring 

med en fellesnordisk master i dansevitenskap, og det samme fagområdet tilknyttet Institutt for 

musikk er nå koordinator for en Erasmus Mundus. Det er en fordel med tanke på oppbygging av 

http://kark.uib.no/
https://miside.uib.no/register/?return%5furl=%2fdotlrn%2f
http://www.ntnu.no/studier/itslearning
http://itunes.ntnu.no/ny/


5 

 

erfaring med slikt samarbeid. Det er studieadministrative utfordringer med ordningen, men de er 

ikke uoverkommelige.  

I Oslo har fagmiljøet spesielt nevnt universitetene i Aarhus, København og Stockholm som 

interessante samarbeidspartnere, særlig på grunn av eksisterende nettverksrelasjoner. Det finnes 

også en Erasmusavtale mellom Århus Universitet og IKOS med særlig innretning på studenter i 

teatervitenskap, se http://www.uio.no/studier/utland/europa/danmark/aarhus-uni/ikos.xml.  

De tre fagmiljøene har ulike nordiske samarbeidsløsninger. Samarbeid kan gjelde enkeltemner eller 

hele grader. Per i dag ser potensialet for nordisk samarbeid ut til å ligge bilateralt fra norsk side, dvs 

at de enkelte fakultetene og ikke de tre samlet, ser ut til å være aktuelle avtalepartnere. Men utvikles 

det et formelt nasjonalt undervisningssamarbeid, kan det nasjonale samarbeidet være en base for et 

koordinert nordisk samarbeid. I begge tilfelle vil prosjektgruppa anbefale at institusjonene og 

fagmiljøene bruker de internasjonale avtalene til å hente fordypningsressurser til fagene, enten ved 

at studentene velger utenlandsopphold etter behov for fordypning eller ved at avtalene også 

inkluderer utveksling av lærerundervisning. 

2. Utfasing av fagmiljø eller studietilbud 

2.1. Utfasing et fagmiljø 

Alderssammensetningen i fagmiljøene gir institusjonene et mulig fremtidig handlingsrom, og slike 

forhold tas i betraktning ved prioritering av fag. Det innebærer at utfasing av et fagmiljø ved 

aldersavgang er et mulig tiltak også i forhold til teatervitenskap. Prosjektgruppa vil derfor beskrive 

dette tiltaket. 

Det er ingen automatikk i at det vil vinnes noe ved andre institusjoner ved utfasing ved en institusjon, 

og tiltaket kan derfor være lite hensiktsmessig med tanke på å bevare teatervitenskapelig 

kompetanse i Norge. På den annen side kan utfasing ett sted og oppbygging et annet sted gi bedre 

kritisk masse, avhengig av institusjonenes prioritering av fagmiljøet.  

Innenfor en femårsperiode vil teatervitenskap i Oslo ha én avgang for aldersgrensen, i Bergen og 

Trondheim vil hvert miljø ha én avgang innen en tiårsperiode.5 Oslo-miljøet er dermed det miljøet 

som i løpet av forholdsvis kort tid vil kunne vurderes med tanke på å opprettholde aktiviteten eller 

nedjustere den på grunn av økonomi eller ønske om styrking av andre fag. 

Alle de tre institusjonene har vedtatt planer som angår bemanning på fagene. I Bergen har fakultetet 

vedtatt en normal minimumsbemanning på 3 personer i forhold til fullt studieløp, og i gjeldende 

bemanningsplan (2012-2016) er teatervitenskap dimensjonert tilsvarende.6 I Oslo er det for IKOS’ 

stillingsplan 2009-2011 ikke planlagt utlysninger i faget, bemanningen i perioden har vært på tre.7 I 

                                                           
5
 Alderssammensetningen er i Bergen 56 år, 61 år og 60 år, i Oslo 49 år, 55 år og 66 år, og i Trondheim 52, 59, 

55, 59, 60, 57 og 59. 

6
 http://www.uib.no/filearchive/2011-09-06_1.pdf, se sak S 48/11, s. 11 

7
 http://www.hf.uio.no/ikos/for-ansatte/organisasjon/strategi/stillingsplan/stillingsplan-2009-2011-ikos.pdf  

http://www.uio.no/studier/utland/europa/danmark/aarhus-uni/ikos.xml
http://www.uib.no/filearchive/2011-09-06_1.pdf
http://www.hf.uio.no/ikos/for-ansatte/organisasjon/strategi/stillingsplan/stillingsplan-2009-2011-ikos.pdf
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Oslo foreligger det ikke et fakultetsstyrevedtak om en generell normal minimumsbemanning. På 

NTNU gjennomgås nå programportefølje og bemanning med henblikk på vedtak våren 2012.  

At beslutningsnivået for bemanningsplaner varierer mellom institusjonene, gjør etter 

prosjektgruppas vurdering at det er viktig med en løpende nasjonal diskusjon på både fakultets- og 

instituttnivå om fagets fremtid. 

Hvis ressurssituasjon og faglige prioriteringer på ett sted medfører vedtak om utfasing av 

teatervitenskap, vil et nasjonalt ansvar sterkere påligge den eller de institusjonene som 

opprettholder faget. Oppgaven med å definere og tillegge nasjonalt ansvar vil prosjektgruppa spille 

tilbake til nasjonalt fakultetsmøte. Fordi spørsmålet om å fase ut eller opprettholde er knyttet til 

rekrutteringsutfordringene for faget, vil prosjektgruppa anbefale at det gis klare signaler tidlig om 

fagmiljøets utvikling både fra fakultet og institutt. Det er behov for informasjon i forkant om man vil 

opprettholde nyrekruttering eller vil utfase. Rekrutteringsansvaret ligger både på institusjonene, i 

forbindelse med fordeling av rekrutteringsstillinger, men også på fagmiljøene med henblikk på å 

utvikle nye kandidater til ph.d. og postdoktor og generere ekstern finansiering 

2.2. Utfasing av studietilbud 

I henhold til Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning8 (se § 4-3, 2 b) og c)), 

skal for studietilbud på masternivå minst 10 prosent av det samlede fagmiljøet være professorer eller 

dosenter og ytterligere 40 prosent være ansatte med førstestillingskompetanse, mens for 

studietilbud på ph.d.-nivå skal minst 50 prosent av det samlede fagmiljøet være professorer, de 

øvrige skal ha førsteamanuensiskompetanse. 

Da prosjektgruppa begynte arbeidet sitt manglet fagmiljøet i Bergen professorkompetanse, og fylte 

dermed ikke forskriftens krav til studietilbud på master- og ph.d.-nivå. Blant tiltakene som 

prosjektgruppa har vurdert er derfor utfasing av mastertilbud på en institusjon. Per i dag fyller 

imidlertid alle miljøene forskriftens krav, men gitt alderssammensetningen er prosjektgruppa opptatt 

av hva som vil skje i et lite miljø ved avgang, og beskriver også mulighet for utfasing av mastertilbud 

her. 

Prosjektgruppa ser for seg en eventuell avvikling av masternivå i to trinn. Et første tiltak er en 

midlertidig avvikling av masternivået ved det lærestedet som mangler professorkompetanse i 

påvente av om det gis professorkompetanse i miljøet. Det vil være opp til det aktuelle lærestedets 

fakultet å stanse opptaket til masternivå. Bachelor-studenter fra institusjonen må da kunne søke 

masteropptak ved en av de to andre institusjonene i perioden fram til det er professorkompetanse.  

Denne løsningen viser betydningen av premisset om at studentene skal kunne bevege seg mellom 

studiestedene uten tap av studietid.  I dag er det ikke mulig for studenter fra UiB eller NTNU å få 

direkte innpass ved UiO uten å avlegge ekstra eksamen før opptak. I overskuelig fremtid vil 

teatervitenskap i Oslo på masternivå fortsatt ligge til estetikkprogrammet der det er et begrensende 

                                                           
8
 

http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/Forskrifter_Kriterier_mm/Forskr

ift_om_tilsyn_med_utdanningskvaliteten_i_h%c3%b8yere_utdanning.pdf  

http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/Forskrifter_Kriterier_mm/Forskrift_om_tilsyn_med_utdanningskvaliteten_i_h%c3%b8yere_utdanning.pdf
http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/Forskrifter_Kriterier_mm/Forskrift_om_tilsyn_med_utdanningskvaliteten_i_h%c3%b8yere_utdanning.pdf
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opptakskrav9. Det er tatt initiativ fra IKOS til å opprette en enfaglig studieretning som en videreføring 

av dagens unntaksordning. Ressurssituasjonen ved instituttet tilsier imidlertid at dette for tiden ikke 

er en løsning som kan la seg gjennomføre. 

Hvis manglende professorkompetanse vedvarer, er et alternativ å gjøre den midlertidige ordningen 

permanent, dvs at ansvaret for bachelor og master deles, i første omgang mellom den institusjonen 

som mangler professorkompetanse, som da vil få ansvar for bachelornivået, og den eller de 

institusjonene som har tilstrekkelig professorkompetanse og vil få ansvaret for master- og ph.d.-

utdannelsen Avvikling av studietilbud på de forskjellige nivåene avhenger av fakultetsstyrevedtak. 

Det vil videre være nødvendig med et formelt samarbeid mellom institusjonene med tanke på å sikre 

faglig sammenheng mellom nivåene. Spørsmålet om det obligatoriske estetikkemnet som 

opptakskrav til master i Oslo vil antakelig måtte vurderes nærmere skulle det bli tale om en slik 

ordning. 

Både midlertidig og permanent stans av opptak til et studienivå vil kreve en informasjonsplan. 

Studentene må varsles om at opptaket stanses minst ett år i forkant. Tidsrammen for en midlertidig 

avvikling må i alle fall være et års tid, som er vanlig behandlingstid for professoropprykkssøknader, 

fakultetene bør avtale en periode der kvalifiseringstid og så søknadsbehandling tas med i 

betraktningen. 

 

Oslo/Bergen/Trondheim 18.10.11 

(sign.)    (sign.)    (sign.) 

Arne Bugge Amundsen  Per Buvik   Sonja Dyrkorn 

Prosjektgruppas leder  Instituttleder, LLE/UiB  Ass. fakultetsdirektør, HF/UiB 

Instituttleder, IKOS/UiO 

  

(sign.)    (sign.)    (sign.) 

Keld Hyldig   Anne-Marit Myrstad  Gro E. Smenes 

Førsteamanuensis, LLE/UiB  Instituttleder, IKM/NTNU Seksjonssjef, HF/UiO 

(sign.) 

Ivar Østerlie 

Fakultetsdirektør, HF/NTNU 

 

(sign.) 

Inger-Johanne Ullern 

Prosjektgruppas sekretær 

Seniorrådgiver, HF/UiO 

                                                           
9
 http://www.uio.no/studier/program/estetisk-master/hvordan-soke/  

http://www.uio.no/studier/program/estetisk-master/hvordan-soke/
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1. Brev fra universitetsledelsen om utkast til handlingsplan for likestilling ved UiB 2011 – 
2015 

2. Utkast til handlingsplan for likestilling ved UiB 2011 – 2015 

3. Høringsuttalelse fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

4. Høringsuttalelse fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

5. Høringsuttalelse fra Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 

6. Høringsuttalelse fra studentutvalget ved LLE 

7. Høringsuttalelse fra Senter for vitenskapsteori og Senter for kvinne- og 

kjønnsforskning 

8. Utkast til høringsuttalelse fra Det humanistiske fakultet 

 

Handlingsplan for likestilling  

Likestillingskomiteen ved UiB har oversendt et utkast til helhetlig handlingsplan for likestilling 

for perioden 2011-2015. Fakultetene, avdelingene og Studentparlamentet er bedt om å 

komme med synspunkter og kommentarer innen 15.12.11. På grunn av behandling i 

fakultetsstyret har HF fått utsatt høringsfristen til 21.12.2011. 

 

Utkast til handlingsplan har vært sendt på høring til instituttene og sentrene ved fakultetet. 

Fakultetet har mottatt høringsuttalelser fra følgende grunnenheter: 

 

 Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) 

 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 

 Studentutvalget ved LLE 

 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) 

 Senter for vitenskapsteori (SVT) og Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) har 

avgitt en felles høringsuttalelse. 

 

Fakultetsledelsens har på bakgrunn av innspill fra grunnenhetene (vedlegg 3 – 7) utarbeidet 

forslag til høringsuttalelse (vedlegg 9). 
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Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet slutter seg til utkast til høringsuttalelse til 
handlingsplan for likestilling ved UiB 2011 – 2015 med de endringer som eventuelt 
fremkommer i møtet. 

 
 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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Fakultetene 
Universitetsmuseet  
Universitetsbiblioteket 
Organisasjonene 
Studentparlamentet 

 

Referanse Dato 

2009/14134-MOV 18.10.2011 

 

 
Handlingsplan for likestilling ved UiB 2011-2015 
 
Vi viser til Handlingsplan for likestilling, vedtatt av universitetsstyret 31.05.2011 (sak 39/11). 

Som det framgår av oversending og i sakspapirene, skal utkast til en samlet handlingsplan 
mot diskriminering foreligge innen utgangen av 2011. 
 
Likestillingskomiteen har oversendt et utkast til helhetlig handlingsplan for likestilling for 
perioden 2011-2015 (jf vedlegg). Handlingsplanen for likestilling som ble vedtatt 31.05, er 
tenkt å inngå som et kapittel om kjønnslikestilling. Dette kapitlet inngår ikke i vedlegget. 
 
Vi viser til utkastet fra Likestillingskomiteen og vil gjerne ha synspunkter på utfordringer, mål 
og tiltak for diskrimineringsgrunnlagene som er omhandlet i punktene 2 til og med 6. Vi 
mottar gjerne også synspunkter på måten komiteen har valgt å løse oppgaven på, der ulike 
diskrimineringsgrunnlag delvis er behandlet separat. 
 
Planutkastet inneholder generelle tiltak som omfatter alle diskrimineringsgrunnlag og 
særskilte tiltak for hvert grunnlag.  
 
Vi ber derfor om at kommentarer og forslag gis innen 15.12. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Sigmund Grønmo 
rektor Kari Tove Elvbakken 
 universitetsdirektør 
 
 
 
Kopi: Administrative avdelinger 
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Handlingsplan for likestilling  
UiB 2011-2015 

 
 
 

Innledning 
 
Visjon 

Arbeidet for likestilling er forankret i  UiBs strategi (2011 -2015) som 
understreker at universitetet vil arbeide aktivt for å forebygge diskriminering 
og gjøre institusjonen til en arbeids- og studieplass som er inkluderende og 
bygger på mangfold og likeverd. Høy kompetanse, godt samspill mellom 
faglige, administrative og tekniske ansatte og effektive samarbeidsprosesser 
er nødvendige for å nå universitetets felles mål. Det er det utvidete 
likestillingsbegrepet med tiltak mot alle former for diskriminering som skal 
legges til grunn.  
 
Universitetet har som visjon å være et internasjonalt anerkjent 
forskningsuniversitet. En viktig forutsetning for å nå dette målet er at 
fagmiljøene er internasjonale og mangfoldige og har god kjønnsbalanse og 
aldersstruktur. Det er også vesentlig at universitetet har en 
rekrutteringspraksis som sikrer like rettigheter og gir alle vitenskapelige 
ansatte tid og midler til forskning.  
 
Dersom universitetet har en organisasjonskultur der de grunnleggende 
verdiene er preget av mangfold og likebehandling, vil dette fremme trivsel og 
motivasjon blant de ansatte, og bidra til bedre og mer innovativ forskning. 
Ansatte som føler seg vel ivaretatt av sin institusjon vil bedre være i stand til å 
iverksette undervisning og forskning av topp internasjonal kvalitet. En kultur 
preget av mangfold er dermed en nøkkel til hvor godt universitetet vil skjøtte 
sitt samfunnsoppdrag.   
 
Handlingsplanen og det utvidete likestillingsbegrepet 

Handlingsplan for likestilling bygger i likhet med universitetets strategi på et 
utvidet likestillingsbegrep. I mandatet for UiBs likestillingskomite heter det:  

 
Komiteens formål er å fremme reell likestilling ved Universitetet i Bergen 
uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion 
og livssyn, politisk syn, organisasjonstilknytning, seksuell orientering, 

funksjonsevne, alder og andre forhold.  
 
Likestilling vil som regel handle om å likestille grupper som har vært 
systematisk skjevfordelt over tid. Dersom likestilling er målet, vil det være 
nødvendig å arbeide mot diskriminering i betydningen utillatelig eller ulovlig 
forskjellsbehandling. I noen tilfeller tillates imidlertid positiv særbehandling 
eller positiv diskriminering, dersom det antas å fremme lovens formål om 
likestilling.  

http://www.uib.no/ledelsen/planer-og-dokumenter/strategi-2011-2015-universitetet-i-bergen
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Begrepet multippel diskriminering1 brukes for å illustrere at flere 
diskrimineringsgrunnlag kan opptre samtidig. For eksempel kan en person 
oppleve seg diskriminert både på grunn av kjønn, alder og etnisitet. Temaet 
diskriminering på flere grunnlag er viet oppmerksomhet både i EU-retten og i 
diskrimineringsombudsloven2, der det vektlegges at arbeidsplassene bør 
forbedre sin evne til å møte slike tilfeller.  
 
Vern mot diskriming på grunnlag av de egenskaper som er nevnt i 
Likestillingskomiteens mandat, er nedfelt i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, 
diskrimineringsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og universitets- 
og høgskoleloven. Disse lovene pålegger også universitetet en særskilt 
aktivitets- og rapporteringsplikt når det gjelder kjønn, etnisitet og 
funksjonsevne.  Likestillingskomiteen har et ansvar for å se til at lovene 
overholdes i alle deler av universitetets virksomhet, og har i tillegg fått i 
oppgave å utarbeide en handlingsplan for likestilling i tråd med sitt mandat. 
 
Når det gjelder likestilling mellom kjønnene, har universitetet hatt egne 
handlingsplaner siden midten av 70-tallet. En del av de erfaringene som er 
høstet i dette arbeidet kan med fordel overføres til arbeidet for likestilling og 
mangfold i utvidet forstand.  Det vil imidlertid være nødvendig å se på hva 
som er det spesielle ved hvert enkelt diskrimineringsgrunnlag. En vellykket 
likestillingspolitikk forutsetter at man har høy bevissthet og kunnskap om 
hvordan diskriminering oppstår, i hvilken utstrekning dette gjelder ved 
universitetet og eventuelt hvilke typer av tiltak som kan settes inn for å 
motvirke diskriminering.  
 
For flere diskrimineringsgrunnlag finnes det lite faktakunnskap om hvor 
utbredt diskriminering er. Dette beror blant annet på at en rekke forhold ikke 
kan registreres på individnivå uten at det kommer i konflikt med personvernet. 
Det er heller ikke krav om at universitetet skal rapportere om tilstand annet 
enn for kjønn. For å få et bedre bilde av hvor universitetet har særlige 
utfordringer foreslås det derfor som et generelt tiltak at det foretas en 
kartlegging av forekomster av diskriminering og trakassering på de ulike 
diskrimineringsgrunnlagene ved universitetet. 
 
En slik kartlegging vil være et viktig hjelpemiddel for å utvikle tiltak mot 
diskriminering. Det er særlig forhold som angår arbeids- og studiemiljø som 
bør utredes. Likeledes er det viktig å undersøke om det forekommer 
diskriminering ved tilsettinger, ved tildeling av forskningsmidler eller ved 
kompetansevurdering. Det at deltakelse i interesseorganisasjoner eller 
forskningstema kan knyttes opp mot noen av diskrimineringsgrunnlagene, 
skal ikke ha betydning ved kompetansevurdering, tilsetting eller i 
veiledningssituasjoner.  
 
Universitetet har også ansvar for at relasjoner mellom studenter og veiledere 
er preget av profesjonalitet og gjensidig respekt.  

                                                
1 ”Interseksjonalitet” og ”veikryss” er andre analytiske begreper som brukes for å beskrive 

skjæringspunkter hvor ulike diskrimineringsgrunnlag møtes og samspiller.  
2 Direktiv 2000/78/EF og Ot.prp. 34 (2004 – 2005) 

http://www.uib.no/poa/arbeidsfelt/likestilling/likestillingskomiteen-ved-uib
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Rutiner for melding om diskriminering                                                            

Universitetet har utarbeidet egne retningslinjer for varsling av kritikkverdige 
forhold i virksomheten. Varsel om trakassering eller diskriminering på 
arbeidsplassen skal gis i henhold til retningslinjen for varsling, så snart 
arbeidstakeren blir kjent med forholdet ( aml. § 2-3 nr. 2, d). 
 
Likestillingskomiteen kan motta henvendelser fra grupper eller enkeltpersoner 
som mener at universitetet bryter med lovverket. Komiteen har også innsyn- 
og uttalerett i alle tilsettingssaker.  
 
Det er utarbeidet etiske retningslinjer for forholdet student – veileder, og 
informasjon om hvor personer som opplever seksuell trakassering kan 
henvende seg. Disse retningslinjene er nå under revisjon.  
 
Planens oppbygging 

Handlingsplanen er bygget opp av seks ulike deler for å ivareta det særegne 
ved de ulike diskrimineringsgrunnlagene: 
 

1. Kjønn 
2. Funksjonsevne 
3. Etnisitet, religion, livssyn og politisk tilhørighet 
4. Seksuell orientering og kjønnsidentitet 
5. Språk 
6. Alder 

 
Under hver del gis en definisjon og avgrensing av hvert enkelt 
diskrimineringsgrunnlag, samt en oversikt over lover og regelverk på de ulike 
feltene og hvordan disse forplikter universitetet. Status blir gjennomgått og det 
vises til aktuelle plandokumenter som allerede finnes på universitetet. Hver 
del avsluttes med utfordringer, mål og forslag til tiltak for den kommende 
planperioden. Det foreslås både generelle3 (som omfatter flere 
diskrimineringsgrunnlag) og særskilte tiltak. Planen skal rulleres i forbindelse 
med den årlige rapporteringen av arbeidet til universitetsstyret. 

                                                
3 De generelle tiltakene omfatter alle diskrimineringsgrunnlagene og er derfor identiske i hver del av 
planen, de spesielle tiltakene gjelder bare for det enkelte diskrimineringsgrunnlag som er behandlet. 

http://regler.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.6-Varsling/Retningslinjer-for-varsling-ved-Universitetet-i-Bergen
https://www.uib.no/poa/artikler/2009/12/etiske-retningslinjer-for-forholdet-student-veileder-ved-universitetet-i-bergen
https://www.uib.no/poa/arbeidsfelt/likestilling/seksuell-trakassering/trakassert
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1 KJØNN 
(Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene ble vedtatt i Universitetsstyret 
31.mai 2011, og vil bli tatt inn som en integrert del av Handlingsplan for 
likestilling under del 1.Kjønn. Planen ligger i ephorte med saksnummer 
09/14134 – 55.) 
 

2 FUNKSJONSEVNE 
Nedsatt funksjonsevne foreligger når en av kroppens fysiske, psykiske eller 
kognitive funksjoner er tapt, skadet eller på annen måte nedsatt. 
Diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne har som regel sin 
bakgrunn i manglende tilrettelegging eller i stereotype oppfatninger av hvilke 
praktiske konsekvenser en funksjonsnedsettelse kan ha.  

2.1 Lovgrunnlag 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som trådte i kraft 1.januar 2009, 
forbyr diskriminering på grunn av funksjonsevne som er nedsatt, antas å være 
nedsatt, har vært nedsatt eller vil kunne bli nedsatt, samt diskriminering av en 
person på grunn av dennes forhold til en person med nedsatt funksjonsevne. 
Loven skal fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter 
til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre 
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal også bidra til 
nedbygging av samfunnsskapte barrierer og hindre at nye skapes.  
 
Det er særlig følgende sider ved loven som har betydning for UiBs 
virksomhet: 

 Aktivitets- og rapporteringsplikten § 3 

 Forbud mot diskriminering og trakassering §§ 4 og 6  

 Positiv særbehandling § 5  

 Tilgjengelighets- og tilretteleggingsplikten §§ 9 - 12 
 

Forskrift til tjenestemannsloven § 9 gir personer som oppgir å ha 
funksjonsnedsettelser utvidede rettigheter ved ansettelser. Dersom det finnes 
søkere som er kvalifiserte til en stilling, skal alltid minst en innkalles til intervju. 
Arbeidsgiver kan dessuten velge å ansette en søker med 
funksjonsnedsettelser, selv om det finnes bedre kvalifiserte søkere til 
stillingen. Dette kalles radikal forskjellsbehandling, men kan bare brukes 
dersom søkeren forblir uten arbeid hvis han eller hun ikke får stillingen. 
Forskriften definerer her funksjonsnedsettelser noe snevrere enn 
arbeidsmiljøloven4. 

                                                
4 Som funksjonshemmet/yrkeshemmet anses: 

a) søker som er registrert som yrkeshemmet i Arbeids- og velferdsetatens register,  

b) søker som har fullført attføring i Arbeids- og velferdsetatens regi i løpet av de siste 12 

månedene før søknadstidspunktet, 
c) søker som oppebærer hel eller gradert uførepensjon. 
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2.2 Status ved UiB 

Av Norges befolkning antas hver femte borger å ha nedsatt funksjonsevne. 
Sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne i Norge er generelt 
lavere enn for befolkningen samlet. I følge Likestillings- og 
diskrimineringsombudet (LDO), er 64 % av personer med nedsatt 
funksjonsevne med utdanning fra universitet og høyskole i jobb. Selv om dette 
er en litt større andel enn for gruppen av personer med nedsatt funksjonsevne 
som helhet, får personer med nedsatt funksjonsevne mindre uttelling for 
utdanning enn funksjonsfriske. Personer med nedsatt funksjonsevne er lite 
representert i ledende posisjoner5.  
 
Universitetet har som IA - virksomhet forpliktet seg til å tilsette flere med 
redusert funksjonsevne gjennom delmål to i intensjonsavtalen om et mer 
inkluderende arbeidsliv (IA - avtalen 2010-2013). Fornyings- og 
administrasjons-departementet anbefaler den statlige brosjyren ”Tett gapet” 6 
som et hjelpemiddel i dette arbeidet. Hvordan status er for dette arbeidet ved 
UiB finnes det ikke noen systematisk kunnskap om, ettersom eventuelle 
funksjonsnedsettelser ikke registreres på individnivå.  Universitetet har 
imidlertid til enhver tid personer ansatt på arbeids- og tiltaksplasser, og i noen 
tilfeller blir resultatet etter en tid fast tilsetting.  
 
Innen 2025 skal hele UiBs bygningsmasse være tilrettelagt i forhold til 
kravene til universell utforming (UU). Statsbygg har gjort en kartlegging av 
behovene og kostnader knyttet til dette, men det er ikke utarbeidet en plan for 
hvordan dette målet skal nås. I all rehabilitering og alle nybygg tas UU-
aspektet med. Seinere blir utfordringene å følge opp i forhold til nye behov. I 
tillegg blir det fortløpende lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne 
(individuell tilrettelegging). 
 
Ifølge departementet er det særlig viktig at læresteder oppgraderes til et 
akseptabelt nivå. UiB har et eget råd for studenter med funksjonsnedsettelser.  
Rådet sorterer under Læringsmiljøutvalget og er et rådgivende organ også for 
Udanningsutvalget, for Universitetets administrasjon og andre myndigheter i 
spørsmål som angår studenter med funksjonsnedsettelser. Rådet skal 
arbeide for større forståelse for studenter med funksjonsnedsettelser sine 
spesielle behov i universitetsmiljøet og ta initiativ til at konkrete tiltak kan 
utvikles og settes i verk. Rådet skal spesielt ha sin oppmerksomhet på 
organisatoriske og praktiske hindringer for gjennomføring av studier.  
 
Rådet skal se til at det blir drevet opplysningsvirksomhet om de muligheter og 
rettigheter som studenter med funksjonsnedsettelser har innenfor 
universitetet, også med sikte på økt forståelse for deres situasjon blant 
ansatte og medstudenter.  
 
UiB har også en egen Handlingsplan for studentar med funksjonsnedsetjing 
2007 – 2011. Formålet med planen er at universitetet skal være tilgjengelig for 

                                                
5 LDO 2009: Likestilling og mangfold, tips og sjekklister for arbeidsplassen. 
6
 ”Tett gapet” er et delprosjekt i Sosial- og helsedirektoratets informasjonskampanje ”Ingen hindring”, 

som utgjør igjen en del av Likestillings- og diskrimineringsombudets kampanje ”Bevisst”.  

http://www.ldo.no/
http://www.ldo.no/
http://www.uib.no/ua/kontakt/raad-og-utval/raadet-for-studenter-med-funksjonsnedsettelse
http://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/laeringsmiljoutvalget
http://www.uib.no/ledelsen/planer-og-dokumenter/planer/handlingsplan-for-studentar-med-funksjonsnedsetjing
http://www.uib.no/ledelsen/planer-og-dokumenter/planer/handlingsplan-for-studentar-med-funksjonsnedsetjing
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alle for å ivareta lik rett til utdanning. Planen skal sørge for at det arbeides 
systematisk med tiltak knyttet til universell utforming slik at flest mulig kan 
benytte ordinære løsninger, samtidig som det skal tilrettelegges for 
individuelle løsninger ved behov. Det er etablert gode systemer som fungerer i 
forhold til tilrettelegging for individuelle løsninger. Planen skal nå evalueres, 
og det skal opprettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til ny plan 
innen utgangen av 2011.  
 
Universitetet utarbeidet i 2005 en læringsmiljøhåndbok for studenter som 
omhandler både det fysiske og psykososiale læringsmiljøet. Denne inneholder 
mye nyttig informasjon, og ble revidert høsten 2010. 
 
Studenter som mener at deres behov ikke er blitt tilstrekkelig ivaretatt i forhold 
til studiesituasjonen eller under eksamen, kan klage til Læringsmiljøutvalget 
eller klagenemnda for eksamen. Etter at Likestillingskomiteen fikk utvidet sitt 
mandat kan også de ta imot klager fra enkeltpersoner eller grupper som 
mener at diskrimineringslovene ikke er blitt overholdt på universitetet.  
Ansatte som vil klage må enten gjøre dette via tjenestevei eller henvende seg 
direkte til Likestillingskomiteen.  

2.3 Utfordringer 

Utfordringene for universitetet kan dreie seg både om den generelle fysiske 
utformingen av arbeidsplassene og studiemiljøet og om tilrettelegging for at 
den enkelte ansatte eller student skal kunne fungere optimalt ut fra egne 
forutsetninger og behov.  
 
Statusgjennomgangen viser at UiB har to hovedutfordringer i arbeidet med å 
fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne:  
 

 oppfyllelse av plikten til generell tilrettelegging (universell utforming)  

 oppfyllelse av delmål i IA - avtalen om økt sysselsetting av personer 
med redusert funksjonsevne 

 
Ettersom det mangler en plan for hvordan bygningsmassen skal være 
oppgradert innen 2025, kan det også stilles spørsmålstegn ved hvorvidt dette 
målet er realistisk. UiB har mange eldre bygninger hvor det er store 
utfordringer knyttet til kravene om universell utforming. I dag blir det tatt 
hensyn til universell utforming i ombygginger og rehabiliteringer som er 
planlagt med bakgrunn i andre behov, men det iverksettes ikke ombygging 
kun med det formål å gjøre bygningsmassen universelt utformet. 
 

I tillegg er det en generell utfordring for UiB at man ikke har tilstrekkelig 
oversikt over hvordan situasjonen ved universitetet er for ansatte med 
funksjonsnedsettelser både med hensyn til antall og behov. Det er også lite 
kunnskap om hvorvidt det forekommer diskriminering av personer med 
funksjonsnedsettelser ved ansettelser. Klagemulighetene fremstår også som 
uklare, og det er behov for rolleavklaring mellom de ulike instansene som er 
involvert. 
 

http://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/laeringsmiljoutvalget/laeringsmiljohaandboken


 7 

Det er viktig at universitetet som arbeidsgiver er oppmerksom på at det vil 
være ulike veier inn i arbeidslivet for personer med funksjonsnedsettelser. 
Noen kommer inn i arbeidslivet gjennom NAV, men for universitetet vil det 
også være viktig å fokusere på andre muligheter for tilsetting av personer med 
funksjonsnedsettelser. Universitetet har blant annet anledning å ansette 
personer med nedsatt funksjonsevne i stillinger uten utlysning dersom de 
ansattes foreninger ikke motsetter seg det.  
 
 

2.4 Mål og tiltak 

UiB skal bli et foregangsuniversitet i sitt arbeid for rekruttering av og 
tilrettelegging for studenter og ansatte med funksjonsnedsettelser. 
 
Delmål: 

 UiB skal både følge opp sine lovpålagte forpliktelser og arbeide 
proaktivt for å hindre diskriminering og sikre like muligheter og 
rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne. 

 UiB skal tilsette flere personer med nedsatt funksjonsevne ved å lage 
gode veier inn i organisasjonen, også utenom NAV. 

 Ansatte og studenter med redusert funksjonsevne skal ha et sted å 
melde fra dersom de opplever usaklig forskjellsbehandling. 

 Likestillingskomiteens rolle og mandat i forhold til det utvidete 
likestillingsbegrepet og antidiskrimineringsarbeid skal synliggjøres 

 
Generelle tiltak: 

1 Utredningsprosjekt: Kartlegging av forekomster av diskriminering og 
trakassering på de ulike diskrimineringsgrunnlagene ved universitetet. 

2 Informasjonsmøte med alle instituttledere. 

3 Dialogmøter med fakultetsdirektører og dekaner. 
4 Oppsøkende virksomhet til institutter, fakulteter og avdelinger. 

5 Informasjonsbrosjyre til ansatte som skal arbeide med tilsettingssaker. 
6 Holdningsskapende arbeid i organisasjonen. 

7 Invitere interesseorganisasjoner til møter med ledere og 
beslutningstakere. 

8 Likestillingskomiteen skal ha egen nettside med informasjon om status, 
rettigheter og planer.  

9 Mangfolds- og likestillingsperspektivet skal innarbeides i alt 
informasjonsmateriell for både ansatte og studenter. 

 

 
Særskilte tiltak: 

2.1 Utarbeide ny handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser. 
2.2 Utarbeide en egen handlingsplan for ansatte med 

funksjonsnedsettelser.  
2.3 Utarbeide klare retningslinjer for klageadgang og - behandling både for 

ansatte og studenter. 

2.4 Utarbeide informasjon om rettigheter i forhold til tilrettelegging. 
2.5 Opprette kvalifiseringsstipendordning til vitenskapelig tilsatte med 
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funksjonsnedsettelser. 

2.6 Personer med funksjonsnedsettelser skal oppfordres til å søke 
stillinger.  

2.7 Opprette egne administrative rekrutteringsstillinger som kan være 
portåpner til fast arbeid for personer med funksjonsnedsettelser, for 
eks. i samarbeid med NAV.   

2.8 UiB skal utarbeide en plan for hvordan bygningsmassen kan gjøres 
universelt utformet innen 2025.  

2.9 Bruke muligheten for tilsetting uten utlysing i særskilte tilfeller. 
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3 ETNISITET, RELIGION, LIVSSYN OG POLITISK 
TILHØRIGHET 

Begrepet etnisitet omfatter blant annet etnisk bakgrunn, hudfarge og språk. 
Norge har minoritetsbefolkninger7 som har vært utsatt for diskriminering i 
generasjoner, selv om mange oppfatter det slik at det særlig er personer av 
ikke-vestlig bakgrunn som rammes av diskriminering i Norge i dag. Vi ser 
også at tiltak for å øke det etniske mangfoldet i statlig virksomhet i første 
rekke handler om personer med innvandrerbakgrunn. 
 
I loven er språk et selvstendig diskrimineringsgrunnlag, og blir derfor 
behandlet i en egen del av denne handlingsplanen. I enkelte tilfeller vil det 
imidlertid være aktuelt å se språk som en del av spørsmålet om diskriminering 
på grunn av etnisitet.  
 
Også hudfarge blir eksplisitt angitt som diskrimineringsgrunnlag. Dette 
diskrimineringsgrunnlaget kan ramme uavhengig av nasjonal opprinnelse. 
 
Religiøs tilhørighet betyr at personer praktiserer eller følger påbud til en 
bestemt religion og er ikke begrenset til formelt medlemskap i et trossamfunn. 
Livssyn handler om en etisk eller filosofisk tilnærming som danner rammer for 
moralske verdier, menneskesyn og virkelighetsforståelse.  

3.1 Lovgrunnlag 

Diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunnlag av etnisitet, nasjonal 
opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Lovens formål 
er å fremme likestilling, sikre like muligheter og hindre diskriminering på noen 
av de grunnlagene som er nevnt over.  
 
Arbeidsmiljøloven kapittel 13-1 forbyr blant annet diskriminering på grunn av 
politisk ståsted og fagforeningsmedlemskap. Forbudet gjelder alle sider ved 
arbeidsforholdet, så som utlysing av stilling, ansettelse, omplassering og 
forfremmelse, opplæring eller annen kompetanseutvikling, lønns- og 
arbeidsvilkår og opphør.  
 
Det er særlig disse sidene ved loven som har betydning for UiBs virksomhet: 
 
1. Forskjellsbehandling som ikke er diskriminering 
2. Aktivitets- og rapporteringsplikten 

3.2 Status ved UiB 

UiB vil ha høy kompetanse, godt samspill mellom faglige, administrative og 
tekniske ansatte og effektive samarbeidsprosesser for å nå universitetets 
felles mål.  I UiBs strategi heter det at arbeidsmiljøet skal ha stor takhøyde, 
være inkluderende, engasjerende og rettferdig, og det skal gjøre universitetet 

                                                
7 Samer har status som et urfolk i Norge. Nasjonale minoriteter er kvener, jøder, romani, romfolket og 
skogfinner.  
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attraktivt som arbeidsplass. Et viktig ledd i arbeidet for å nå UiBs strategiske 
mål er å vektlegge et utvidet likestillingsbegrep med tiltak mot alle former for 
diskriminering. Arbeidet mot etnisk diskriminering står sentralt innenfor et 
utvidet likestillingsbegrep. 
 
Av Norges befolkning har cirka 10 % innvandrerbakgrunn. 4 av 10 med 
innvandrerbakgrunn står utenfor arbeidslivet og like mange med 
høgskoleutdanning arbeider i yrker uten utdanningskrav. Andelen midlertidig 
ansatte og deltidsansatte er høyere enn for resten av befolkningen.  
 
Cirka 80 % av befolkningen i Norge er medlemmer av statskirken. I tillegg 
tilhører mange kristne andre kirkesamfunn. Islam er den nest største 
religionen i Norge, og det er muslimene som oftest blir utsatt for religiøs 
diskriminering og rasisme i vårt samfunn i dag.  
 
Et eksempel på et positivt tiltak for personer fra ulike religioner og livssyn er 
det såkalte stillerommet som er etablert på det nye studentsenteret ved UiB. 
Det kalles Rom for tro og tanke og er åpent for alle, uansett tro eller livssyn. 
Det skal gi ansatte og studenter ved universitetet muligheter for et privat 
pusterom og et rolig sted for refleksjon. 
 
UiB har mange ansatte og studenter som ikke er etnisk norske. Når 
universitetet skal utarbeide en likestillings- og antidiskrimineringspolitikk på 
dette området, er det en utfordring å velge ord og begreper som er mest mulig 
presise og dekkende. Enkelte ord og uttrykk om personer og grupper kan 
skape avstand og oppleves som ekskluderende. Begreper og definisjoner 
varierer over tid og med kontekst, hvilke problemer man er opptatt av å belyse 
og hva man ønsker å få frem. Et godt hjelpemiddel i dette arbeidet er NOU 
2011:14: Bedre integrering, som gir en oversikt og drøfting av sentrale 
begreper på området.  
 
Diskrimineringslovene, tjenestemannsloven og hovedavtalen er innarbeidet i 
rekrutteringsprosessene ved UiB. I alle utlysningstekstene til ledige stillinger 
ved UiB heter det at  
 

…den statlige arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i 

befolkninga.  Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og 
kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. 
Personar med innvandrarbakgrunn vert oppmoda om å søkje stillinga. 

 
I registreringsskjemaene som alle som søker stilling ved UiB skal benytte, kan 
søkerne frivillig krysse av for om de har innvandrerbakgrunn8. Dersom det har 
meldt seg søkere med innvandrerbakgrunn som er kvalifisert til en stilling, 
skal minst en av disse innkalles til intervju. I løpet av 2011 vil Jobb Norge 

                                                
8 Jobb Norge følger SSBs definisjon: Innvandrerbakgrunn har man dersom man selv er født i utlandet 

og har innvandret, eller dersom man har foreldre som begge er utenlandsfødte. Det er innført en ny 

standard for todeling av landbakgrunn: 1. EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand, 2. 

Europa utenom EU/EFTA, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 

Australia og New Zealand. Særlige tiltak for rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn er i 
hovedsak knyttet til personer fra landgruppe 2.  

http://www.jobbnorge.no/
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legge ut en rapportmodul hvor det kan genereres rapporter omkring forhold 
ved søkerne og stillingene. Rapportmodulen vil blant annet brukes til å få 
oversikt over kunngjøringer fordelt på stillingskategorier og statistikk over 
kjønnsfordelingen, innvandrerbakgrunn og funksjonsnedsettelser blant 
søkerne.9 

3.3 Utfordringer 

I arbeidet for mangfold og mot diskriminering kan man lett komme i skade for 
bare å peke på utfordringer knyttet til problemer, og overse at mangfold og 
likestilling også innebærer tilførsel av nye ressurser. En organisasjonskultur 
der grunnleggende verdier og normer er preget av mangfold og respekt, vil 
fremme trivsel og motivasjon blant de ansatte. Dette vil styrke studie- og 
arbeidsmiljøet og dermed også forskningen og kunnskapsutviklingen ved 
universitetet.  
 
En viktig utfordring for universitetet handler om å rekruttere personer med 
innvandrerbakgrunn både til studier og teknisk-administrative og 
vitenskapelige stillinger. I debatten om bruk av virkemidler for å øke 
sysselsettingen og redusere diskrimineringen av ulike grupper på 
arbeidsmarkedet, tas det ofte til orde for bruk av kvotering. Universitetet har i 
enkelte tilfeller anledning til å bruke radikal kvotering av personer med 
funksjonsnedsettelser, og bruk av moderat kvotering av kvinner er tillatt 
dersom disse er underrepresentert i ledende administrative stillinger og i 
vitenskapelige stillinger. Bruk av moderat kvotering av innvandrere er også 
tillatt både i henhold til diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven.  Det 
poengteres imidlertid at særbehandlingen skal opphøre når formålet med 
loven er oppnådd.  
 
Det er nødvendig å se rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn 
adskilt fra internasjonaliseringsstrategien ved UiB. Her er student- og 
forskermobilitet og utveksling av administrativt ansatte en viktig forutsetning 
for å gjøre UiB til et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet. UiB tar her 
mål av seg til å være et åpent og inkluderende universitet for alle studenter og 
ansatte og ta godt i mot de som kommer til universitetet for kortere eller 
lengre tid. Dette vil kreve betydelige ressurser og klare ansvarsforhold.   
 
Selv om internasjonaliseringsarbeidet ikke skal forveksles med rekruttering av 
personer med innvandrerbakgrunn, vil det være noen felles utfordringer 
knyttet til inkludering av alle studenter og ansatte i det faglige og sosiale 
fellesskapet ved UiB.  
 
Flere ansatte med innvandrerbakgrunn og internasjonalt rekrutterte 
rapporterer om diskriminering ved leie av bolig. En analyse basert på SSB sin 
husleieundersøkelse avdekker også at innvandrere opplever diskriminering i 
boligmarkedet, og da spesielt ved leie av bolig.10 Vanskeligheter med å 

                                                
9
 Viser også til departementets Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering.  

10
Se for eksempel SSB - rapporten, Opplevd diskriminering blant innvandrere med bakgrunn fra 10 

ulike land, Rapport 2009/47  og artikkelen Beatty, T. og D. E. Sommervoll (2008). Discrimination in 

Europe. Evidence from the Rental Market. Discussion Papers 547, Statistics Norway. 

http://www.uib.no/ledelsen/planer-og-dokumenter/planer/handlingsplan-for-uibs-internasjonale-virksomhet-2011-2015
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komme inn på det private leiemarkedet fører til store praktiske problemer for 
nytilsatte, spesielt dersom de har familie.  
 

Når det gjelder religiøs tilhørighet vil vanlige utfordringer for en arbeidsplass 
være å tilrettelegge for ferie og fri i forbindelse med høytider, vise respekt for 
forbud og påbud i forhold til mat, drikke og klesdrakter, og å motvirke 
fordommer mot ulike religioner og livssyn. 
 
Politisk ståsted vil ofte være nært forbundet med livssyn, og innebærer 
medlemskap i politisk parti, fagforening eller liknende. Vanlige utfordringer her 
er å sikre at slikt medlemskap ikke skal ha betydning ved ansettelse, eller for 
de ansattes arbeidsvilkår. 
 
Det er særlig i krysningspunktet mellom etnisitet, kjønn og religion at multippel 
diskriminering eller såkalte veikryss mellom ulike diskrimineringsgrunnlag kan 
forventes å oppstå. I slike tilfeller kan flere diskrimineringsgrunnlag opptre 
samtidig og forsterke hverandre eller komme i konflikt. Her kan for eksempel 
målet om likestilling mellom kjønnene komme i strid med enkelte religiøse 
påbud. 
   
Veikryss kan omfatte både kjønn, etnisitet, religion og politikk, kultur og 
tilhørighet, verdier, normer og levesett. Universitetet har en utfordring i å 
forbedre sin evne til å møte slike tilfeller. Dette krever høy grad av bevissthet 
og kunnskap om hvordan slike saker kan og bør håndteres.  

3.4 Mål og tiltak  

UiB skal være et åpent og inkluderende universitet for alle studenter og 
ansatte uavhengig av etnisitet, religion, livssyn og politisk tilhørighet 
 
Delmål: 

 UiB skal arbeide aktivt for å øke rekrutteringen av innvandrere til 
tekniske og administrative stillinger.  

 UiB skal bedre praktisk tilrettelegging for nytilsatte som er 
internasjonalt rekruttert. 

 
Generelle tiltak: 

1 Utredningsprosjekt: Kartlegging av forekomster av diskriminering og 
trakassering på de ulike diskrimineringsgrunnlagene ved universitetet. 

2 Informasjonsmøte med alle instituttledere. 

3 Dialogmøter med fakultetsdirektører og dekaner. 
4 Oppsøkende virksomhet til institutter, fakulteter og avdelinger. 

5 Informasjonsbrosjyre til ansatte som skal arbeide med tilsettingssaker. 

6 Holdningsskapende arbeid i organisasjonen. 
7 Invitere interesseorganisasjoner til møter med ledere og 

beslutningstakere. 
8 Likestillingskomiteen skal ha egen nettside med informasjon om status, 

rettigheter og planer. 
9 Mangfolds- og likestillingsperspektivet skal innarbeides i alt 

                                                                                                                                       
. 
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informasjonsmateriell for både ansatte og studenter. 

 
 

 
Særskilte tiltak: 

3.1 Introduksjonskurs for utenlandske studenter og ansatte skal omfatte en 
innføring i UiBs likestillingsarbeid. 

3.2 Kantinene på UiB skal utvikle en mer mangfoldig matkultur som blant 
annet tar hensyn til ulike religion og livssyn. 

3.3 Instituttledere skal påse at tilsatte med ikke-norsk bakgrunn får 
administrative og vitenskapelige verv og integreres i det faglige og 
sosiale fellesskapet. 

3.4 Innføre moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn11 til 
administrative og tekniske stillinger.  

3.5 UiB skal være behjelpelig med å skaffe bolig til nytilsatte som er 
internasjonalt rekruttert. Dette må også sees i sammenheng med UiBs 
internasjonaliseringsstrategi. 

3.6 Søke om støtte til et ERASMUS-prosjekt for studenter med minoritets-
/innvandrerbakgrunn i samarbeid med flere utenlandske universiteter. 
Målet er å øke gjennomføringsgraden for studenter med minoritets-
/innvandrerbakgrunn. 

 

                                                
11 Dette vil gjelde personer med innvandrerbakgrunn fra landgruppe 2. 
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4 SEKSUELL ORIENTERING OG KJØNNSIDENTITET 
Ingen skal diskriminerast og rammast av utstøyting i arbeidslivet på grunn av 
seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Heteronormativitet12 er ei viktig 
hindring for likestilling på dette området i dag. Det blir ofte tatt for gitt at folk er 
heterofile, noko som kan innebere utfordringar for homofile og lesbiske i møte 
med arbeidsplassen. Homofile og lesbiske, bifile og transpersonar møter 
stundom fordommar og negative holdningar i sitt daglige liv, også mobbing og 
trakassering. Mange er heller ikkje opne på arbeidsplassen på grunn av frykt 
for stigmatisering og diskriminering. Det finst for lite forsking på omfanget av 
dette. Mangelen på forsking kan i seg sjølv vere ein konsekvens av 
samfunnets heteronormativitet. 

4.1 Lovgrunnlag 

Homofile og lesbiske har eit juridisk vern i arbeidsmiljølova (Kap. 13 i 
arbeidsmiljølova om likebehandling ). Det er Likestillings- og 
diskrimineringsombudet som handhevar vedtak om diskriminering i 
arbeidsmiljølova. Homofil legning, leveform eller orientering er òg teke med i 
straffelova sine diskrimineringsparagrafar ( §§135c og 349a).  
  
Regjeringa sin handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og 
transpersoner 2009-2012 gir og viktige retningslinjer i dette arbeidet. 

4.2 Status ved UiB 

Det finst ingen oversikt over om det skjer diskriminering på bakgrunn av 
seksuell orientering og kjønnsidentitet ved UiB. Eit utgreiingsprosjekt vil kunne 
avdekkje situasjonen ved universitetet og danne grunnlag for eventuelle tiltak.  

4.3 Utfordringar 

Diskriminering skuldast ofte mangel på kunnskap, mellom anna om norske 
forhold. Det kan ha sin bakgrunn i ein annan kulturbakgrunn, religion eller 
fordommar. Undersøkingar viser at lesbiske og homofile med innvandrar- eller 
minoritetsbakgrunn møter særleg store utfordringar. 
  
Det kan vurderast om universitetet burde gjere ei tilsvarande undersøking 
som Bergen kommune nyleg har gjort blant sine tilsette, jf Fafo - rapporten 
Homofile, lesbiske og bifile arbeidstakere i storbyen (2010). Undersøkinga er 
ein del av oppfølginga av Bergen kommune sin handlingsplan mot 
diskriminering av homofile, lesbiske og bifile, vedteken av bystyret i 2007. Ei 
slik undersøking kan brukast til å foreslå tiltak på dette området.  
 
Studentar ved universitetet kan òg vende seg til studentorganisasjonen 
Skeive studentar (tidlegare kalla UgleZ).   

                                                
12 Heteronormativitet er eit uttrykk som skildrer den sosiale normen og den institusjonaliserte tanken 
om at alle menneske i utgangspunktet er heterofile. (Wikipedia) 

http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-062-013.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-062-013.html
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Handlingsplaner/Hpl_lhbt_september_2008.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Handlingsplaner/Hpl_lhbt_september_2008.pdf
http://www.fafo.no/pub/rapp/20177/20177.pdf
http://uglez.wordpress.com/
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4.4 Mål og tiltak 

Alle studentar og tilsette skal oppleve Universitetet i Bergen som inkluderande 
og respekterande. Målet er eit universitetssamfunn prega av openheit og 
toleranse, også når det gjeld seksuell orientering og ulike kjønnsuttrykk, som 
er irrelevant for korleis ein person utfører arbeidsoppgåvene sine. Det må 
vere nulltoleranse for hets, truslar, usynleggjering, vold og andre former for 
diskriminering. 
 
Generelle tiltak: 

1 Utgreiingsprosjekt: Kartlegging av diskriminering og trakassering på dei 
ulike diskrimineringsgrunnlaga ved universitetet. 

2 Informasjonsmøte med alle instituttleiarar. 
3 Dialogmøte med fakultetsdirektørar og dekanar. 

4 Oppsøkande verksemd til institutt, fakultet og avdelingar. 
5 Informasjonsbrosjyre til tilsette som arbeider med tilsettingssaker. 

6 Holdningsskapande arbeid i organisasjonen. 

7 Invitere interesseorganisasjonar til møte med leiarar og vedtaksorgan. 
8 Likestillingskomiteen skal ha eiga nettside med informasjon om status, 

rettar og planar. 
9 Mangfalds- og likestillingsperspektivet skal innarbeidast i alt 

informasjonsmateriale for både tilsette og studentar. 
 
 
 
Særskilte tiltak: 

 Med utgangspunkt i utgreiingsprosjektet (G1) vil det bli utarbeidd forslag 
til spesielle tiltak dersom prosjektet avdekkjer forhold universitetet bør 
sette i verk tiltak for å rette på. 
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5    SPRÅK 
 

Språk kan avspegle dominansforhold i samfunnet. Til dømes har norsk 
dominert over samisk, bokmål over nynorsk og engelsk over norsk.13 I lova er 
språk eit sjølvstendig diskrimineringsgrunnlag, men i enkelte tilfelle vil det 
vere aktuelt å sjå språk som ein del av spørsmålet om diskriminering på grunn 
av etnisitet. 
 

5.1 Lovgrunnlag 
Lov om målbruk i offentleg teneste (”mållova”) av 11. april 1980, der det m.a. 
står følgjande:  ”Bokmål og nynorsk er likeverdige målformer og skal vere 
jamstelte skriftspråk i alle organ for stat, fylkeskommune og kommune.” (§ 1)  
 
Forskrift om målbruk i eksamensoppgåver av 7. juli 1987, der det ved statlege 
lærestader gjeld følgjande: ”Som hovudregel skal eksamensoppgåver i andre 
fag enn norsk, gitt på norsk mål, liggje føre i begge målformer.” (§§ 1,2) 
 

5.2 Status ved UiB 
Når det gjeld språk, har UiB full likestilling mellom nynorsk og bokmål som det 
endelege målet. For både å vere aktiv i internasjonal forsking, og å ta ansvar 
overfor det norske samfunnet, har UiB som mål også å utvikle ein mest 
mogleg parallellspråkleg praksis. Dagens retningslinjer for språkbruk ved UiB 
er laga med heimel i lov om språkbruk i offentleg teneste, og vart vedtekne 
som UiBs eigne retningslinjer, Retningslinjer for målbruk ved UiB, i 1996. Her 
er det presisert kva for skriftleg materiale som skal vere på bokmål eller på 
nynorsk. UiBs språkpolitikk er vidare formulert i Både i pose og sekk – 
framlegg til språkpolitikk for Universitetet i Bergen frå 2007. Med bakgrunn i 
denne innstillinga vedtok Universitetsstyret følgjande språkpolitiske målsetting 
for UiB 13. september 2007: 
 

Ved Universitetet i Bergen er undervisningsspråket, administrasjonsspråket 
og det daglege arbeidsspråket til vanleg norsk. Som eit internasjonalt 
forskingsuniversitet, legg universitetet vekt på at delar av verksemda skjer på 
engelsk eller andre internasjonale språk. For å ta i vare desse målsetjingane 
og ansvaret overfor det norske og internasjonale samfunnet, har universitetet 
som mål å utvikle mest mogleg parallellspråkleg praksis. Det skal praktiserast 
godt språk både på norsk og på framandspråk.  

 
Kravet om at søkarar skal ha kompetanse både på nynorsk og bokmål, kan 
fråvikast i enkelte tilfelle. Ein statleg arbeidsgjevar kan fordele 
arbeidsoppgåvene slik at personar, heilt eller delvis, kan fritakast frå å bruke 
begge målformer. Dette kan til dømes vere aktuelt for personar med 
innvandrarbakgrunn som har kome til Noreg i vaksen alder, eller som har vore 
fritekne for sidemålsopplæring i norsk skole. Forholdet mellom krav til 
kompetanse i begge målformer, og målsettinga om å tilsetje fleire personar 

                                                
13

 Østerud, Øyvind & Fredrik Engelstad & Per Selle (2003): Makten og demokratiet. En sluttbok fra 

Makt- og demokratiutredningen. Oslo: Gyldendal.  

http://www.lovdata.no/all/hl-19800411-005.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ku/xu-19870707-4148.html
http://regler.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.3-Formidling/Maalbruk/Retningslinjer-for-maalbruk-ved-UiB
http://www.uib.no/info/aktuelt/UiB_spraak_2007.pdf
http://www.uib.no/info/aktuelt/UiB_spraak_2007.pdf
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med innvandrarbakgrunn, blir drøfta i den språkmeldinga regjeringa la fram i 
2008 om å skape ein meir heilskapleg norsk språkpolitikk, jf. St.meld. nr 35 
(2007-2008), Mål og meining, kap. 9.1.2. Her blir det m.a. gjort framlegg om at 
statlege organ lagar ein språkleg kompetanseplan som sikrar naudsynt 
kompetanse i nynorsk og bokmål. 
 

5.3 Utfordringar 
I mange yrkessamanhengar kan det vere avgjerande at ein person beherskar 
eit bestemt språk tilfredsstillande. Ved tilsetting i faste vitskaplege stillingar 
med undervisningsplikt blir det til dømes stilt krav om at utanlandske søkjarar, 
som blir tilsette utan å meistre eit skandinavisk språk, skal ha lært seg norsk 
innan to år etter tilsetjinga. Dette blir ikkje sett på som utillateleg 
forskjellsbehandling, då språkkunnskapane er ei nødvendig ferdigheit som 
skal sikre god kommunikasjon med studentar og kollegaer. For å sikre at 
undervisningsspråket normalt er norsk – og særleg på lågare nivå skal det 
vere slik – stiller både Universitetet i Bergen og andre universitet eit krav om 
gjennomført norskkurs med bestått eksamen. 
 
I Handlingsplan for UiBs internasjonale virksomhet 2011-2015 blir det 
presisert følgjande: ”Universitetets politikk har lenge vært at alle ansatte i 
løpet av en toårsperiode skal kunne gi undervisning på norsk, og det er viktig 
at UiB vurderer om opplæringen i norsk er tilstrekkelig omfattende for dette 
formål.”  
 
Kravet om å lære seg norsk innan to år skal opplysast om i 
stillingsannonsane, likeeins at undervisninga til vanleg er på norsk. Kravet bør 
presiserast under søknadsintervjuet og i tilsettingsbrevet. Når den tilsette 
byrjar i stillinga, skal styraren gjennom samtale med han eller henne orientere 
om det praktiske ved opplæringa og lage avtale om framdrift. Det må òg vere 
eit krav at den som vert tilsett, alt frå starten kan kommunisere og undervise 
på engelsk. (Gjeld ikkje ph.d.- kandidatar.) Den første tida er det naturleg at 
engelsk blir nytta i samtalar med utanlandsk tilsette. Men etter ei viss tid må 
dei ulike arbeidsmiljøa kjenne seg forplikta til å gå over til norsk for å hjelpe 
kollegaene sine i integreringsprosessen. 
 
Dei internasjonale studentane ved UiB utgjer om lag 10 % av studentmassen. 
Ei utfordring for dei er at mykje av informasjonen som vert gjeven, berre er på 
norsk, og dermed utilgjengeleg14. Det same gjeld målform ved eksamen. Det 
kan vere problem med dårleg kvalitet på omsetjing, eller at oppgåvene berre 
blir gjevne på norsk. 
 
Kurs i norsk for utlendingar omfattar i regelen ikkje opplæring i nynorsk. Dette 
opnar for at ein ikkje likestiller målformene, og at utlendingar ikkje får fullgod 
innføring i norsk skriftkultur. I Både pose og sekk blir det understreka at det er 
enklast å byrje med ei innføring i det dominerande språket, men gjort 

                                                
14

 Sjå: http://regler.uib.no/regler_en/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.3-

Formidling/Maalbruk/Retningslinjer-for-maalbruk-ved-UiB 

 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-35-2007-2008-.html?id=519923
http://www.uib.no/internasjonalt/maal-og-planer/handlingsplan-for-uibs-internasjonale-virksomhet-2011-2015
http://regler.uib.no/regler_en/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.3-Formidling/Maalbruk/Retningslinjer-for-maalbruk-ved-UiB
http://regler.uib.no/regler_en/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.3-Formidling/Maalbruk/Retningslinjer-for-maalbruk-ved-UiB
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framlegg om at det også bør lagast nynorsk språkkurs for utlendingar. Ved 
UiB er det derfor utvikla ulike tilbod om kurs i nynorsk for dei som har norsk 
som andrespråk.  
 
 

5.4 Mål og tiltak 

Språket er eit viktig kommunikasjonsmiddel, som hjelper til å formidle idéar 
innanfor og mellom grupper. UiB skal praktisere inkluderande 
kommunikasjon mellom administrasjon, tilsette og studentar. 
 
Generelle tiltak: 

1 Utgreiingsprosjekt: Kartlegging av diskriminering og trakassering på dei 
ulike diskrimineringsgrunnlaga ved universitetet. 

2 Informasjonsmøte med alle instituttleiarar. 

3 Dialogmøte med fakultetsdirektørar og dekanar. 
4 Oppsøkande verksemd til institutt, fakultet og avdelingar. 

5 Informasjonsbrosjyre til tilsette som arbeider med tilsettingssaker. 
6 Holdningsskapande arbeid i organisasjonen. 

7 Invitere interesseorganisasjonar til møte med leiarar og vedtaksorgan. 

8 Likestillingskomiteen skal ha eiga nettside med informasjon om status, 
rettar og planar. 

9 Mangfalds- og likestillingsperspektivet skal innarbeidast i alt 
informasjonsmateriale for både tilsette og studentar. 

 
Særskilte tiltak: 

5.1 Handheve krav om bestått eksamen i norsk  innan to år for tilsette i  
faste vitskaplege stillingar.  

5.2 Kvalitetssikring av omsetjing i eksamensoppgåver. 
5.3 Sørgje for at viktig informasjon frå UiB til studentar og tilsette òg er 

tilgjengeleg på engelsk. 
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6  ALDER 
Diskriminering på grunn av alder er usaklig forskjellsbehandling, og kan være 
et problem for både eldre og unge. Seniorpolitiske tiltak og livsfasepolitikk 
handler ofte om å unngå utstøting ved omstillings- og nedskjæringsprosesser, 
gi ansatte en verdig avslutning på arbeidslivet og tilpasse oppgaver og 
arbeidstid til endrede forutsetninger.  
 

I dag har arbeidstakere rett til å stå i jobb til de blir 70 år, etter denne 
aldersgrensen er det arbeidsgiver som avgjør om en arbeidstaker som ønsker 
det, kan fortsette i jobben. Likestillings- og diskrimineringsombudet har 
foreslått at grensen heves til 75 år. 

Utypiske arbeidstider, midlertidige kontrakter og deltidsansettelser 
karakteriserer særlig arbeidslivet til unge arbeidstakere.  

6.1 Lovgrunnlag 

Arbeidsmiljølovens kapittel 13 (Vern mot diskriminering) har bestemmelser 
som forbyr aldersdiskriminering.  Den sier blant annet at direkte og indirekte 
diskriminering på grunn av alder er forbudt. Når en tilsynelatende nøytral 
bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse faktisk virker slik 
at en person stilles dårligere enn andre på grunn av sin alder, kalles det 
indirekte diskriminering. Når en arbeidstaker eller arbeidssøker på grunn av 
sin alder behandles dårligere enn andre i en tilsvarende situasjon, kalles det 
direkte diskriminering.  

Det fremgår samtidig at forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et 
saklig formål, og som ikke er en uforholdsmessig inngripen overfor den eller 
de som forskjellsbehandles, ikke er i strid med forbudet mot diskriminering på 
grunn av alder. Hvert enkelt tilfelle må her vurderes for å avgjøre om det er 
aldersdiskriminering etter loven, eller om unntaket gjelder. 

6.2 Status ved UiB 

UiB hadde i 2010 rundt 3400 ansatte regnet i årsverk. Nærmere 60 % av 
disse arbeider med undervisning, forskning og formidling. Figuren under viser 
hvordan alle de ansatte fordeler seg i aldersgrupper. Denne viser at selv om 
universitetet har mange ansatte over 60 år, er flertallet under 50 år.  En 
tredjedel er mellom 30 og 39 år.  
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Tilsatte i tekniske og administrative stillinger utgjør vel 36 % av alle tilsatte 
ved UiB. Mens støttestillingene har en relativt jevn aldersfordeling, har de 
administrative stillingene et tyngdepunkt i aldersgruppene mellom 35 og 45 år. 
Dette kan ha sammenheng med at antallet administrative stillinger har økt 
mer enn støttestillingene i løpet av de siste 10 årene.  
 
Stipendiater og postdoktorer utgjør vel 40 % av de vitenskapelig ansatte og 
trekker gjennomsnittsalderen for disse gruppene ned. Samtidig er en relativt 
stor andel av de faste vitenskapelig ansatte ved UiB over 60 år. 
Pensjonsalderen ved UiB varierer mellom 62 og 70 år, avhengig av 
stillingsgruppe. Det er professorene som sitter lengst i stillingene sine og har 
den høyeste gjennomsnittsalderen.  
 
UiB har vært en IA - virksomhet siden 200415. Det overordnede målet i IA- 
avtalen er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og 
bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Et av 
delmålene i avtalene er å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Det 
ble i mars 2011 inngått fornyet samarbeidsavtale med NAV med hensikt å 
gjennomføre målene i intensjonsavtalen på UiB. 

6.3 Utfordringer 

For universitetet vil det være ulike utfordringer knyttet til alder for ulike 
stillingsgrupper. Samspillet mellom alder og kjønn, stilling og livsfase er særlig 
viktig å utrede, ikke minst i arbeidet med å utforme en livsfasepolitikk.  
 
En demografisk yngrebølge og økt studietilbøyelighet er også under utvikling, 
og vil føre til at antall studenter stiger en god del i årene som kommer. Den 
bebudete aldersavgangen særlig blant vitenskapelig personale, kombinert 

                                                
15   IA = Inkluderende arbeidsliv  
 

http://www.uib.no/poa/arbeidsfelt/inkluderende-arbeidsliv
http://www.uib.no/poa/arbeidsfelt/inkluderende-arbeidsliv
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med yngrebølgen, vil bli en krevende personalmessig utfordring for 
universitetet i årene fremover16. 
 
Forbigåelser i arbeidslivet er en av de største utfordringene når det gjelder 
aldersdiskriminering. Stillingsannonser der det søkes etter arbeidstakere 
innenfor en viss aldersgruppe, er i regelen ulovlig. I utlysningstekster til 
stillinger ved universitetet står følgende standardformulering:  

 
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i 
befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og 
kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar 
med innvandrarbakgrunn vert oppmoda om å søkje stillinga. 

 
I det siste tiåret har alder likevel kommet inn som et vektende kriterium i 
stadig flere stillingsutlysninger, særlig knyttet til pris- og prosjekttildelinger (for 
eksempel ph.d – stillinger eller tildeling av forskningspriser og midler). Antall 
publikasjoner per år etter doktorgrad blir ofte benyttet som mål på 
vitenskapelig kvalitet. Dette kan fungere utsilende både for yngre og eldre 
søkere, i tillegg kan det føre til indirekte diskriminering av kvinnelige søkere 
grunnet fravær og permisjoner relatert til omsorg for barn.  
 
Ph.d.- og postdoktorstillinger omtales gjerne som rekrutteringsstillinger, selv 
om bare rundt 25 % av de som tar doktorgraden fortsetter i en forskerkarriere 
ved universitetet. I universitetets rekrutteringsstrategi er det understreket at en 
doktorgrad i dag må oppfattes som en viktig kompetanse også på andre 
samfunnsarenaer og arbeidsplasser enn i akademia. Ung alder bør derfor 
ikke gi et særlig fortrinn ved opptak til et doktorgradsstudium, og utlyste 
stillinger skal i utgangspunktet være åpne for alle søkere uavhengig av alder.  

6.4 Mål og tiltak 

UiB skal aktivt legge til rette for individuell tilpassing av arbeidsoppgaver som 
kombinerer universitetets virksomhetsbehov med den enkeltes forutsetninger, 
livsfase og livssituasjon.  
 
Seniorpolitikken skal bidra til at UiB nyttiggjør seg den kompetanse som 
universitetets eldre arbeidstakere representerer. Formålet er samtidig at våre 
seniorer skal ha en meningsfull arbeidssituasjon, preget av arbeidsglede, 
faglig utvikling og sosial tilhørighet. 
 
 
Generelle tiltak: 

1 Utredningsprosjekt:  Kartlegging av forekomster av diskriminering og 
trakassering på de ulike diskrimineringsgrunnlagene ved universitetet. 

2 Informasjonsmøte med alle instituttledere. 
3 Dialogmøter med fakultetsdirektører og dekaner. 

4 Oppsøkende virksomhet til institutter, fakulteter og avdelinger. 

5 Informasjonsbrosjyre til ansatte som arbeider med tilsettingssaker. 

                                                
16 Se Doktorgrad som karrierestart innenfor og utenfor universitetet. Forslag til helhetlig 
rekrutteringsstrategi, UiB 2010 
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6 Holdningsskapende arbeid i organisasjonen. 

7 Invitere interesseorganisasjoner til møter med ledere og 
beslutningstakere. 

8 Likestillingskomiteen skal ha egen nettside med informasjon om status, 
rettigheter og  planer.  

9 Mangfolds- og likestillingsperspektivet skal innarbeides i alt 
informasjonsmateriell for både ansatte og studenter. 

 
Særskilte tiltak: 

6.1 Seniortiltak: Tilsette en rådgiver på POA med ansvar for seniorsaker. 

6.2 Kartlegge seniorpolitiske utfordringer for alle stillingsgrupper. 
6.3 Livsfasepolitikk: UiB må utvikle en helhetlig livsfasepolitikk.  

6.4 Likestillingskomiteens nettside skal inneholde informasjon om   
seniorpolitikk og - rettigheter. 

6.5 Ved utlysning av forskningspriser og prosjektmidler til unge   
fremragende forskere skal det tas hensyn til omsorgspermisjoner.  
Ett år skal legges til for hver omsorgspermisjon.   
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Handlingsplan for likestilling UiB 2011-2015 – 
høringsuttalelse fra Institutt for AHKR 
 

 

Instituttet ser det som positivt at handlingsplanen bruker et utvidet likestillingsbegrep, og at 

likestilling blir sett på som en omfattende oppgave for UiBs virksomhet. Det oppstår 

imidlertid en rekke problemer når tiltak som har blitt brukt i arbeidet for likestilling mellom 

kjønnene, blir overført på andre grupper. Handlingsplanen opererer også med en rekke 

udokumenterte påstander som enten bør belegges eller modifiseres. Noen begreper som 

brukes blir ikke godt nok forklart. Instituttet viser spesielt til følgende punkter som vi 

oppfatter som problematiske: 

 

1. Likestillingsbegrepet er ikke klart nok definert. Det knyttes i dokumentet to forskjellige 

målforestillinger til begrepet: (1) fravær av diskriminering (utillatelig eller ulovlig 

forskjellsbehandling); (2) likestilling av grupper ”som har vært systematisk skjevfordelt over 

tid”. Mens det er lett å være enig i punkt 1, fremstår punkt 2 som vagt og potensielt 

problematisk. Forestillingen om at sammensetning av universitetets ansatte i størst mulig grad 

bør gjenspeile de gjeldende demografiske forhold (som en slags normalfordeling) danner det 

verdimessige grunnlaget for denne målforestillingen (rettelse av historisk skjevfordeling). 

Dette premisset burde ha blitt diskutert og problematisert i dokumentet. I hvilken grad skal 

forestillingen om en demografisk ”normalfordeling” være ledende i rekruttering av nye 

ansatte? Hvilke grupper skal dette gjelde for? Hvordan defineres ”god balanse” og ”god 

aldersstruktur” konkret? Skal målforestillingen om ”normalfordelingen” kunne brukes 

ekskluderende, fordi noen grupper fremstår som ”overrepresentert”? Hvis hovedhensikten er å 

støtte grupper som tradisjonelt ikke har hatt tilgang til akademiske karrierer (kjønn, ikke-

vestlig innvandrerbakgrunn), hvorfor er da ikke ”sosial (dvs. ikke-akademisk) bakgrunn” med 

som kriterium? Det vil være vanskelig å vinne oppslutning til handlingsplanen hvis disse 

prinsipielle spørsmålene ikke får en bedre avklaring.  

 

2. Handlingsplanen tar utgangspunkt i UiBs ambisjon om å være ”et internasjonalt anerkjent 

forskningsuniversitet”. Men det nevnes ikke med ett ord at det viktigste tiltak for å oppnå 

dette målet, ligger i kvalitetskravet. Det kjennetegner et internasjonalt anerkjent 

forskningsuniversitet at kvalitet er det eneste legitime diskrimineringsgrunnlag (i den 

opprinnelige betydningen av å adskille) når det gjelder vurdering av søkere, 
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forskningsprosjekter eller faglige resultater og fordeling av ressurser. Instituttet mener at 

likestillingsarbeidet bør forankres bedre i kvalitetskravet som essensiell verdi for et 

universitet. Instituttet stiller seg også skeptisk til tiltak som ”positiv diskriminering” av 

bestemte grupper i rekrutteringssammenheng og støtter heller støttetiltak for 

underrepresenterte grupper slik at de kan oppfylle kvalitetskriterier og vinne frem i 

konkurransen. Denne kritikken er ikke rettet mot den etablerte praksisen av moderat 

kjønnskvotering.    

 

3. Handlingsplanen er bygget opp av seks ulike deler som behandler mulig diskriminering på 

grunn av 1. kjønn, 2. funksjonsevne; 3. etnisitet, religion, livssyn og politisk tilhørighet; 4. 

seksuell orientering og kjønnsidentitet; 5. språk og 6. alder. En fordel med en slik systematisk 

fremgangsmåte ligger i å synliggjøre mulige diskrimineringskilder og dermed skjerpe 

bevisstheten rundt dette. Ulempen kan ligge i at en slik kategorisering skaper bestemte 

potensielle ”offergrupper” som bør få spesiell oppmerksomhet og støtte. Alle gode hensikter 

til tross kan en slik kategorisering oppleves som uheldig av de berørte. Det er også en ulempe 

at en slik skjematisk opplisting av mulige diskrimineringsgrunnlag ikke skilles i forhold til 

relevans. Det er derfor vanskelig å foreta prioriteringer på basis av handlingsplanen. 

 

4. Som gjennomgående og viktigste tiltak blir det foreslått et omfattende utredningsprosjekt: 

Kartlegging ”av forekomster av diskriminering og trakassering på de ulike 

diskrimineringsgrunnlagene ved universitetet”. Et slik kartleggingsarbeid kan være et godt 

tiltak, ettersom ingen vet om det finnes et diskrimineringsproblem ved UiB, og hvor stort det 

eventuelt er. Men en slik kartlegging bør baseres på høy metodisk standard, ikke minst en klar 

og detaljert definisjon av diskriminering, slik at resultatene blir pålitelige og overbevisende og 

dermed et godt utgangspunkt for videre likestillingsarbeid. Det bør også pekes på 

reaktivitetsproblematikken, i og med at selve kartlegging kan gi opphav til konflikter eller 

problemer som ellers ikke ville ha forkommet.  

 

 



 

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

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

Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudier 

Telefon 55 58 23 82 

Telefaks 55 58 96 51 

fof@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Sydnesplass 12-13 

Bergen 

Saksbehandler 

Steinar Thunestvedt 

55582384 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Handlingsplan for likestilling ved UiB 2011 - 2015 - høringsuttalelse 
fra FoF 

 

Vi viser til høringsbrev av 25. oktober d.å. og avgir her vår høringsuttalelse, vedtatt av 

instituttuttrådet 24. november.  

 

Vi merker oss at handlingsplanen legger vekt på ”kartlegging av forekomsten av 

diskriminering og trakassering på de ulike diskrimineringsgrunnlagene ved universitetet”.  Vi 

ønsker dette, men håper at det nødvendige forberedelser gjøres for å sikre at datagrunnlaget 

er godt nok. Som et eksempel på en tilnærming som kanskje kan brukes, kan nevnes den 

undersøkelsen som nylig ble offentliggjort i Science av tildelingene av forskningsmidler fra 

det amerikanske National Institutes of Health (NIH). NIH er ledende når det gjelder 

kvalitetssikring og habilitetsregler i søknadsbehandling. Likevel finner denne undersøkelsen 

at svarte amerikanerne systematisk har mindre sjanse for tildeling av forskningsmidler, selv 

når det blir korrigert for utdanningsnivå og fagkompetanse. Det er blitt antatt at 

diskrimineringen skjer fordi komitémedlemmer velger systematisk ut personer som har lik 

bakgrunn med dem selv på grunnlag av variabler som i utgangspunktet ikke har noe med 

rase å gjøre, som hvilken skole de har gått på, hvor de er vokset opp etc, og at dette 

resulterer i at svarte kommer lavere på rangeringen enn andre. Det er en stor metodologisk 

utfordring å få fram denne type diskriminering, som sannsynligvis er viktigere enn åpenbar 

og direkte diskriminering. 

 

Innstillingen bruker den norske wikipedia for å definere heteronormativitet. Dette er 

amatørmessig og hører ikke hjemme i en handlingsplan på et universitet. Enten bør det gis 

en definisjon som en kan stå for som allment akseptert, eller så bør det vises til en mer 

autoritativ kilde. 

 

Når det gjelder alder som diskrimeringsgrunnlag bør det lages et mer eksplisitt skille mellom 

diskriminering av alder i seg selv, og valg av personer ut fra kriterier som er tillatt og 

ønskelig, men som vil gjøre at en bestemt aldersgruppe blir vurdert annerledes enn andre 

aldersgrupper når en vurderer ansettelser. For eksempel er det ønskelig med en balanse 

mellom forskjellige aldersgrupper på et institutt, og en balanse mellom erfarne og 

Referanse Dato 
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nyutdannede forskere, av hensyn til miljøet, av hensyn til forskningskvaliteten, og av hensyn 

til stabilitet i personalsammensetningen. Det bør også fremdeles være tillatt å bruke antall 

publikasjoner i de siste årene før søknadstidspunkt som et uavhengig kvalitetskriterium. At 

dette kan føre til en nyutdannet phd går foran en erfaren forsker, bør også prinsipielt kunne 

aksepteres, uten at dette blir klassifisert som aldersdiskriminering. 

 

Vi vil avslutningsvis bemerke at vi finner handlingsplanen ganske generell. Vi etterlyser mer 

konkrete visjoner og spesifikke tiltak i den. 

 

 

 

Reidar Lie 

instituttleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
 

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

Institutt for lingvistiske, litterære og 

estetiske studier 

Telefon 55582400 

Telefaks 55589660 

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

HF-bygget, Sydnesplassen 

7 

Bergen 

Saksbehandler 

Siri Fredrikson 

55589375 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Høringsuttalelse fra LLE - handlingsplan for likestilling 2011 - 2015 

Forslaget til handlingsplan har vært sendt ut til alle på LLE, og utkastet til høringsuttalelse 
har vært til behandling på sirkulasjon i instituttrådet. Vi viser også til uttalelsen fra 

studentutvalget ved LLE, vedlagt (23.11.11). 

 

Generelt 

Fakultetet skriver i følgebrevet: 

 

Vi viser til utkastet fra Likestillingskomiteen og vil gjerne ha synspunkter på 
utfordringer, mål og tiltak for diskrimineringsgrunnlagene som er omhandlet i punktene 
2 til og med 6. Vi mottar gjerne også synspunkter på måten komiteen har valgt å løse 
oppgaven på, der ulike diskrimineringsgrunnlag delvis er behandlet separat. 

 

LLE ser det slik at denne oppgaven er løst på en bra måte. LLE er tilfreds med den 
disposisjonen og strukturen som er valgt. Dokumentet er analytisk og godt underbygd, men 

stiller likevel opp konkrete og tydelige mål som er mulige å forholde seg til. 

Det er en styrke ved dokumentet at det prøver å inkorporere samfunnsvitenskapelig 
dokumentasjon og aktuelle overordnede styringsdokumenter, stortingsmeldinger m.v. i 
handlingsgrunnlaget. UiB lenge fått kritikk fra sine egne ansatte for at tidligere 
likestillingsplaner har vært ensidig rettet mot kjønnsdiskriminering.  Det nåværende forslaget 
er å betrakte som et viktig forsøk om å inkludere andre grunnlag for diskriminering. Vi 
understreker særlig dette avsnittet i innledningen: 

 

Universitetet har som visjon å være et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet. En 
viktig forutsetning for å nå dette målet er at fagmiljøene er internasjonale og 
mangfoldige og har god kjønnsbalanse og aldersstruktur. Det er også vesentlig at 
universitetet har en rekrutteringspraksis som sikrer like rettigheter og gir alle 

vitenskapelige ansatte tid og midler til forskning. 

 

Problemer vet utvidede grunnlaget  

Det er likevel delte meninger om og en del skepsis til at begrepet „diskriminering‟ skal bli 
synonymt med „likestilling‟. Begrepet „likestilling‟ er inkorporert i mye av den generelle 
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tenkningen i samfunnet, og også i deler av lovverket. Likestilling gir også muligheter til lik 
representasjon i utvalg og organer. f.eks. at ved opptak til universitet og høyskoler kan det 
foretas en positiv diskriminering for å fremme likestilling. Dersom dette skal dempes gjennom 
å åpne begrepet for mange andre kriterier enn kjønn, må man ha et våkent øye med at 

likestilling mellom kjønnene ikke blir en "gjemt" målsetting. 

 

Det er også delte meninger om hva henvisningen til etiske retningslinjer for forholdet 
student–veileder og informasjon om seksuell trakassering har å gjøre med diskriminering. 
Disse problemstillingene er viktige, men faller kanskje heller under andre arbeidsfelt. 
Behandling av slike saker av en likestillingsrådgiver kan virke uhensiktsmessig, og 
problematiske sider ved veiledningsforhold kan omfatte andre dimensjoner enn bare seksuell 
trakassering.  Det er derfor selvsagt viktig at UIB tar den mangfoldige problematikken om 
veiledningsforhold på alvor og har en egen rådgiver for disse sakene. 

 

Det er også mulig å trekke det sammensatte diskrimineringsgrunnlaget enda lenger enn det 
forslaget til handlingsplan gjør. Som vi har sett tydelig ved LLE i høst skjer en system-basert 
diskriminering av kvotestudenter som tas opp til ph.d.-programmet ved at de kun får student-
status (med manglende tilgang til for eksempel utskrift og andre tjenester som kategorien 
«ansatte» har tilgang til). Handlingsplanen sier at arbeidet med internasjonalisering ikke skal 
blandes inn i likestillingsarbeidet, men samtidig er dette noe som blir opplevd som 
diskriminering på grunnlag av nasjonal/sosial/etnisk bakgrunn, og slike problemstillinger 
slutter ikke å være diskriminering selv om vi definerer dem ut av handlingsplanen for 

likestilling. 

 

Med den punktvise disposisjonen som er valgt, er en viss overlapping og inkonsistens ikke til 
å unngå. Under punkt 3 om etnisitet står det f.eks. at "Begrepet etnisitet omfatter blant annet 
etnisk bakgrunn, hudfarge og språk".  Likevel nevner punkt 3.1  "diskriminering på grunnlag 
av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn", en 
formulering som ser ut til å sidestille etnisitet med hudfarge og språk heller enn at hudfarge 

og språk er en del av etnisitet. Dessuten utgjør språk et eget punkt 5. 

 

Noen kommentarer til enkelte punkter 

Vi legger her fram innkomne synspunkt fra instituttets fagmiljøer.  

 

Funksjonsevne 

Dokumentet gir en bra framstilling av dette kriteriet. I kombinasjon med alderskriteriet kan det 
kanskje nevnes (jf. s.5, 1 av 5 har nedsatt funksjonsevne) noen konsekvenser for fakultetets 
bemanningspolitikk: Kanskje -fakultetets norm om 3 stillinger per fag revurderes i lys av 
punktene om funksjonsevne og alder. Slik det praktiseres nå tas det i liten grad høyde for 
reduksjon i funksjonsevne/arbeidsplikt som skjer i etterkant av fast ansettelse (jf. siste avsnitt 
s. 6 der manglende oversikt over situasjonen ved UiB påpekes). „Tilrettelegging‟ viser her i 
stor grad til reduksjon i fysisk funksjonsevne, med særlig vekt på nyansettelser, mens det 
trolig er en kjensgjerning at ikke-fysiske reduksjoner „koster‟ instituttene ganske store 
ressurser. Økt mulighet for tilrettelegging vil være knyttet til hvorvidt „kostnader‟ dekkes, og 
dette bør kanskje inn som eget tiltak. 

 

Etnisitet 

Etnisitet er som nevnt et komplekst begrep som kanskje ikke blir omtalt på en helt konsistent 
måte i forslaget, selv om samspillet med andre variabler er grundig problematisert i 
innledningen og analytisk godt utredet gjennom hele kapittelet. De foreslåtte tiltakene virker 
velmotiverte, men bruken av moderat kvotering kan lett vise seg like vanskelige å praktisere 
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som det vi ser ved bruken av moderat kjønnskvotering. 

 

Språk 

I utkastet heter det at “Det er heller ikke krav om at universitetet skal rapportere om tilstand 
annet enn for kjønn.” Dette virker noe uklart, i og med at alle statsinstitusjoner skal utarbeide 
årlige rapporter til Språkrådet om målbruken. På dette området bør det altså foreligge 
tilgjengelig statistikk. Det er ellers svært positivt at UiBs ansvar for å følge opp gjeldende 
språkpolitikk for UH-sektoren understrekes. 

 

Regelen om at utenlandske nyansatte skal beherske norsk etter to år er etter alt å dømme en 
regel som ikke praktiseres konsekvent. Og til særskilte tiltak, jf. 5.1., krav om bestått 
eksamen kan det sies at bestått eksamen ikke er det samme som å «kunne gi undervisning 
på norsk». I punkt 5.4 Mål og tiltak kan følgende særskilte tiltak vurderes tilføyd: "Ved 
ansettelse og i arbeidsgiverforhold skal UiB ikke diskriminere mot personer som ikke er 

forpliktet å nytte begge målformer etter § 2 i Forskrift om målbruk i offentleg teneste." 

 

Avsnittet om språk får alt i alt to viktige praktisk-økonomiske konsekvenser: 1) Oppfølging av 
det arbeidet den nye språktjenesten skal utføre, og 2) styrking av opplæringstilbudet i norsk 
for utenlandske ansatte. 

 

Alder 

UiB har til nå manglet en tydelig og konsistent seniorpolitikk. Dette punktet hilses derfor 
velkommen og bør få prioritert oppfølging. Problemet som omtales på s. 21-22, 
„aldersavgangen særlig blant vitenskapelig personale‟ og de „personalmessige utfordringer‟ 
det skaper bør oppfattes som en særlig mulighet for å jevne ut skjevheter, f.eks. mellom 
kjønnene.  

 

Et moment som ikke bør glemmes i arbeidet med seniorpolitikk ved UiB, er for øvrig 
arbeidsvilkår for emeriti: kontorplass, teknisk utstyr og fornuftig utnytting av den faglig-sosiale 

ressursen som tidligere tilsatte representerer. 

 

Avslutningsvis 

LLE er klar over at den praktiske oppfølgingen av foreslåtte tiltak på mange måter kan vise 
seg like vanskelig i årene framover som den har vært til nå. Når det f.eks. gjelder likestilling 
mellom kjønn ved tilsettinger er det, særlig i vitenskapelige stillinger, ofte problemer med å 
avklare hvordan kvoteringsreglene skal brukes i praksis. Når det gjelder funksjonshemming, 
kommer ideelle målsettinger ofte i konflikt med økonomiske rammevilkår. LLE har likevel 
som nevnt et positivt totalinntrykk av utkastet til handlingsplan, og ser det som et godt 

grunnlag for arbeidet mot diskriminering. 

 

Med hilsen 

 

 

Johan Myking 

instituttleder Siri Fredrikson 

 administrasjonssjef 

 

 

 



 side 4 av 4 

 

 

 

   

 

 

 



Universitetet i Bergen 

Det humanistiske fakultet 

Likestillingskomiteen 

 

 
Referanse        Dato: 

2009/14134-MED         23. november 2011 

 
 

Høringsinnspill vedr. ”Handlingsplan for likestilling 2011 - 2015”. 

 

Studentutvalget ved LLE viser til tilsendt dokument ”Handlingsplan for likestilling ved UiB 

2011- 2015” , og presenterer våre innspill på bakgrunn av et møte i Studentutvalget ved LLE 

23. november.  

 

Vi presenterer våre synspunkter på utfordringer, mål og tiltak for diskrimineringsgrunnlagene 

som er omhandlet i punktene 2 til og med 6, etter forespørsel fra fakultetet v/ Trine Moe og 

Mette Dalhaug, gjennom Siri Fredrikson. Avslutningsvis kommer vi med generelle 

observasjoner rundt dokumentet. Studentutvalget ved LLE er engasjert i dokumentet som 

presenteres, og håper på videre fremtidig informasjon vedr. videre utvikling, tiltak og 

iverksetting av planen.  

 

Punkt 2: Funksjonsevne 
Studentutvalget ved LLE stiller seg bak tiltakene som er presentert. På møtet ble spesielt 

viktigheten av et anvendelig, brukervennlig bygg, og eksempelvis rullestolvennlige 

forelesningssaler, diskutert.  

I tillegg etterlyser vi tiltak ovenfor studenter og ansatte med psykiske funksjonsnedsettelser. 

Det finnes studenter og ansatte med ikke-synlige funksjonsnedsettelser. Hvor stiller 

likestillingsutvalget seg i forhold til studenter og ansatte som evner å utføre sitt virke, men 

som behøver tilrettelegging?  

 

Punkt 3: Etnisitet, religion, livssyn og politisk tilhørighet 

Studentutvalget stiller seg bak tiltakene som er presentert. På møtet ble det ytret at 

likestillingen må forekomme gjennom en forening av ulike kulturer – som på møtes med 

gjensidig respekt. Vi applauderer tiltak som ”rom for tro og tanke”, og anser dette som et godt 

eksempel. Vi stiller oss uforståelig til bruken av begrepet ”politisk tilhørighet” som benyttes i 

overskriften, men ikke viderebehandles i dokumentet. Hva menes med diskriminering av 

politisk tilhørighet? Vi ønsker en klargjøring av dette.  

 

Punkt 4: Seksuell orientering og kjønnsidentitet 

Dokumentet gjenspeiler viktigheten av tiltak som bidrar til opplysning og informasjon rundt 

det som ikke er heteronormativt, ved at det ikke vises til noen videre særskilte tiltak. Dette 

punktet blir vektlagt i mindre grad enn de andre punktene – uten at det sier noe om 

tematikkens viktighet. 

Studentutvalget presiserer viktigheten av opplysning ovenfor studenter og ansatte, og anser at 

det som en selvfølge at en studieveileder eller kontaktperson skal kunne håndtere konflikt 

eller problematikk vedrørende seksuell orientering og kjønnsidentitet. Uten å ha noe 

informasjon å vise til, stiller vi allikevel spørsmål rundt om dette er tilfellet i dag.  

Diskriminering av seksuell orientering og kjønnsidentitet forekommer kanskje også i andre 

settinger enn de rent formelle, som i sosiale settinger, kommentarer og holdninger som 

baserer seg på heteronormativitet. Vi ønsker at ansatte og studenter i større grad skal motta 



obligatorisk informasjon, og at likestillingsutvalget igangsetter en undersøkelse vedrørende 

tilstand ved UiB per dags dato. Opplysning rundt ikke-heteronormative forhold anses som et 

av de aller første stegene på veien mot likestilling. Dette anser vi som like viktig som de andre 

punktene, og opplever at denne viktigheten ikke gjenspeiles i handlingsplanen. Kan det anses 

som diskriminerende at det ikke har blitt foretatt noen undersøkelse eller forslag på konkrete 

tiltak vedr. punkt 4? 

 

Punkt 5: Språk 
Studentutvalget stiller seg bak de presenterte tiltakene. Vi er sjokkert over tilfeller som blir 

presentert, som studenter som mottar eksamensoppgaver på språk de ikke forstår. Et tiltak 

som forhindrer dette bør iverksettes umiddelbart. Ellers opplever vi Universitetet i Bergen 

som likestilt i forhold til bokmål og nynorsk.  

 

Punkt 6: Alder 
Vi stiller oss bak punktene som presenteres i handlingsplanen. Spesielt ble det under møtet 

diskutert aldersbegrensning ift. Doktorgrads-opptak, og vi ønsker ingen aldersgrense her. En 

øvre aldersgrense oppleves som diskriminerende. Vi ser det som svært uheldig at den 

kompetansen og innsikten som mennesker ”over aldersgrensen” har, ikke kan komme til 

uttrykk i vitenskapelig arbeid. 

 

Generelt 

Studentutvalget ved LLE er midt i eksamenstiden, noe som legger en tidsbegrensning på 

gjennomgang og drøfting av dokumentet. Generelt opplever vi at ”Handlingsplanen for 

likestilling 2011-2015” presenterer punkter som er alvorlige og viktige, og fremviser 

etterlengtede tiltak som vi tror vil være med på å øke likestilling ved UiB.  

Flere av tiltakene krever engasjement og konfrontasjon med vanskelige temaer, for å skape 

likestillingen. Prosessen mot likestilling inneholder behandling av intrikate tema og 

problemstillinger. Vi forventer et Universitet som aktivt konfronterer disse. Det er viktig å 

utføre disse tiltakene, og studentutvalget bidrar gjerne med erfaringer, tanker og syn på vegne 

av studenter. 

Vi ønsker også å motta informasjon om videre praksis i forhold til handlingsplanen, og 

understreker viktigheten av studenters deltagelse i diskusjon. Studentutvalget ved LLE kan 

kontaktes på e-post sulle@uib.no hvis Likestillingsutvalget ønsker å aktivisere oss i forhold til 

for eksempel utførelse av tiltak, eller innsamling av informasjon. Vi vil gjerne være med på å 

øke likestilling ved Universitetet i Bergen.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Studentutvalget ved LLE v/  

Fredrik Longva, leder. 

 

 

 

mailto:sulle@uib.no


 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Senter for vitenskapsteori 
 

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

Senter for vitenskapsteori 

Telefon 55582705 

Telefaks 55589664 

post@svt.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 BERGEN 

Besøksadresse 

Allegt. 34 

Bergen 

Saksbehandler 

Signe Solberg 

55582847 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

SVTs og SKOKs felles uttalelse ang. handlingsplan for likestilling 

 
SKOK og SVT stiller seg i hovedsak positive til UiBs nye likestillingsplan. Dokumentet gir en saklig og 
god innføring i de ulike likestillingskategoriene, med størst vekt (naturlig nok) på kjønnslikestilling.  
 
Diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet blir noe summarisk behandlet i 
høringsnotatet. Dette punktet bør utredes bedre. Det er behov for kunnskap om hvordan 
diskrimineringsgrunnlaget på grunnlag av seksuell orientering og (uortodoks) kjønnsidentitet arter seg 
innenfor vår organisasjon. Her bør det vurderes hvordan UiB kan få mer kunnskap på feltet. Vi vil 
foreslå at det igangsettes en undersøkelse om dette i samarbeid med faglige/administrative enheter. 
  
Sympomatisk nok er det, med unntak av kjønnsdiskriminering, aldersdiskriminering som vies mest 
oppmerksomhet. Vi omtaler dette som symptomatisk siden aldersdiskrimering er den mest aktuelle for 
den dominerende gruppen ved UiB i dag, dvs. mannlige arbeidstakere i 50- og 60-årene. SKOK stiller 
seg kritiske til forslag om å heve aldersgrensen til 75 år. Et slikt tiltak vil gjøre det enda vanskeligere 
for yngre akademikere å få fast ansettelse i vitenskapelige stillinger, da disse eldre (i stor grad 
mannlige) arbeidstakerne da vil beholde sine stillinger i ytterligere fem år. Dette er et eksempel på et 
tiltak som synes å verne om én gruppe, men som også kan få negative ringvirkninger for andre 
grupper som den samme handlingsplanen ønsker å rekruttere.  
 
Når det gjelder foreslåtte tiltak, skal man ikke undervurdere verdien av holdningsskapende arbeid. 
Dette gis for lite oppmerksomhet i planen og det savnes mer konkrete forslag til handling. De tiltakene 
som foreslås, fremstår som "ren gymnastikk", da det i hovedsak er snakk om møter med ledelse i 
organisasjonen, og forslagene er de samme for alle diskrimineringskategoriene. Man savner mer 
nyanserte forsag som er bedre tilpasset hver enkelt kategori.  
 

 

Vennlig hilsen 

 

Ellen Mortensen         Matthias Kaiser 

Professor, faglig leder, SKOK Professor, faglig leder, SVT 

 

 

Signe Solberg 

Administrasjonssjef, SVT og SKOK 

 

Referanse Dato 

2009/14134-SISO 01.12.2011 
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DET HUMANISTISKE FAKULTET 

 

HØRINGSUTTALELSE – HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 

UIB 2011 – 2015 

 
 

Det vises til brev fra universitetsledelsen datert 18.10.2011, der fakultetet blir bedt om å 

komme med synspunkter på utfordringer, mål og tiltak for diskrimineringsgrunnlagene som er 

omhandlet i punktene 2 til og med 6 i Handlingsplan for likestilling ved UiB 2011 – 2015. 

 

Fakultetet ønsket å behandle saken i fakultetsstyremøte 20.12.2011, og har derfor fått utsatt 

høringsfristen til 21.12.2011. 

 

Utkast til handlingsplan har vært sendt på høring til instituttene og sentrene ved fakultetet. 

Fakultetet har mottatt høringsuttalelser fra følgende institutt/sentre: 

 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) 

Studentutvalget ved LLE 

Senter for vitenskapsteori (SVT) og Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) har avgitt 

en felles høringsuttalelse. 

 

 

Generelt 

Det humanistiske fakultet stiller seg i hovedsak positiv til at handlingsplanen bruker et utvidet 

likestillingsbegrep, men ser også at det kan by på utfordringer når tiltak som har blitt brukt i 

arbeid for likestilling mellom kjønnene, blir overført til andre grupper. Det vises her spesielt 

til høringsuttalelsene fra AHKR og LLE  

 

Etter fakultetet sin mening har planen en ryddig disposisjon og struktur, hovedsakelig med 

mål det er mulig å forholde seg til. FoF skriver i sin høringsuttalelse at de finner planen noe 

generell, ved at flere av tiltakene er felles for alle diskrimineringskategoriene. Instituttet 

savner mer nyanserte forslag som er bedre tilpasset hver enkelt kategori. Noen institutt peker 

på at det holdningsskapende arbeidet er svært viktig. 

 

Flere av de generelle tiltakene starter med et utredningsprosjekt for å kartlegge forekomster av 

diskriminering og trakassering på de ulike diskrimineringsgrunnlagene ved universitetet. 

Fakultetet mener at det er svært viktig at dette blir gjennomført, og støtter FoF og AHKR som 

uttrykker håp om at de nødvendige forberedelser gjøres for å sikre datagrunnlaget. Se 

vedlagte høringsuttalelse fra FoF, som viser til en undersøkelse som nylig ble offentliggjort i 

Science. 

 

 

Funksjonsevne 

Utkastet gir en bra framstilling av dette kriteriet, og fakultetet sier seg enig i de fleste 

særskilte tiltakene som er nevnt. Når det gjelder forslaget om at personer med nedsatt 

funksjonsevne skal oppfordres til å søke på utlyste administrative stillinger, er vi imidlertid i 

tvil om dette vil ha noen effekt, da vi kan vise til eksempler på at de det gjelder ofte ikke 
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ønsker å tilhøre en slik gruppe i en posisjon som arbeidssøkende, og derfor ikke vil opplyse 

om dette i søknaden. Fakultetet er kjent med at man for eksempel i USA i utlysningstekster 

bruker setninger som ”Vi diskriminerer ikke på grunnlag av etnisitet, kjønn, funksjonsevne, 

språk ………….”  og anbefaler en slik formulering framfor å oppfordre spesielle grupper til å 

søke på ledige stillinger. 

 

I høringsuttalelsen fra LLE pekes det på at man i fakultetets bemanningspolitikk kanskje bør 

ta høyde for tilrettelegging i forhold til funksjonsnedsettelse og alder. Økt mulighet for 

tilrettelegging vil være knyttet til hvorvidt ”kostnadene” dekkes, og dette bør kanskje inn som 

et eget tiltak. Studentutvalget ved LLE etterlyser tiltak overfor studenter og ansatte med 

psykiske funksjonsnedsettelser. 

 

 

Etnisitet, religion, livssyn og politisk tilhørighet 

Det humanistiske fakultet slutter seg til det som er anført i utkastet og finner også de foreslåtte 

særskilte tiltakene velmotiverte. Som en offentlig arbeidsgiver har vi et ansvar for å sørge for 

en god integreringspolitikk. Studentutvalget ved LLE etterlyser en klargjøring av begrepet 

”politisk tilhørighet”, som de mener ikke er behandlet tilstrekkelig i dokumentet. 

 

 

Seksuell orientering og kjønnsidentitet 

Diskrimineringskriteriet seksuell orientering og kjønnsidentitet er viet liten plass i utkastet til 

handlingsplan for likestilling, noe som kanskje er et uttrykk for at universitetet har mangelfull 

kunnskap på dette området. FoF peker på at det er amatørmessig å bruke den norske 

wikipedia for å definere heteronormativitet. SVT og SKOK viser til at dette kriteriet bør 

utredes bedre.  

 

Det er viktig at slik kunnskap blir ervervet, og videreformidlet til aktuelle aktører ved 

universitetet. Fakultetet ser det som nødvendig at det er oppmerksomhet omkring ev. 

diskriminering som følge av seksuell orientering og kjønnsidentitet ved UiB. Det vises til 

kommentarer om kartlegging som er nevnt før i denne høringsuttalelsen. 

 

 

Språk 

Det humanistiske fakultet støtter det som er anført om språk i utkastet, og de tiltak som er 

foreslått. UiB, som skal være et ”internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet”, kan ikke 

være bekjent av at tekster i eksamensoppgaver ikke er tilfredsstillende oversatt. Fakultetet vil 

også understreke behovet for at viktig informasjon fra UiB til studenter og ansatte også er 

tilgjengelig på engelsk. 

 

I høringsuttalelsen fra LLE pekes det på at bestått eksamen i norsk ikke er det samme som å 

”kunne gi undervisning på norsk”. Instituttet foreslår et nytt punkt 5.4: ”Ved ansettelse og i 

arbeidsgiverforhold skal UiB ikke diskriminere mot personer som ikke er forpliktet å nytte 

begge målformer etter § 2 i Forskrift om målbruk i offentlig tjeneste.” 
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Alder 

Det humanistiske fakultet er klar over at alder er ett av diskrimineringskriteriene, men i de 

særskilte tiltakene som skisseres i planen er vi mer opptatt av at det utformes en 

livsfasepolitikk. Vi mener at forankringen i arbeidet med livsfasepolitikk må legges til 

fakultetene, og ser ikke behovet for at POA tilsetter en egen rådgiver for seniorsaker. 

 

Fakultetet ser det som formålstjenlig at aldersgrensen på 70 år opprettholdes. Det vises til 

kommentarer i høringsuttalelsen fra SVT og SKOK.  

 

FoF skriver i sin høringsuttalelse at det bør utarbeides et mer eksplisitt skille mellom 

diskriminering av alder i seg selv, og valg av personer ut fra kriterier som er tillatt og 

ønskelig, men som kan føre til at en bestemt aldersgruppe blir vurdert annerledes enn andre 

aldersgrupper i en ansettelsesprosess. Det vises til at det bør være mulig å legge vekt på 

balanse mellom forskjellige aldersgrupper og balanse mellom erfarne og nyutdannede 

forskere, både av hensyn til miljøet, forskningskvaliteten og stabilitet i 

personalsammensetningen.  

 

LLE peker på at det er viktig å se på arbeidsvilkårene for emeriti ved UiB, og nevner 

kontorplass, teknisk utstyr og at en får til en fornuftig utnytting av den faglig-sosiale ressursen 

som tidligere tilsatte representerer, som saker det må arbeides med.  

 

Studentutvalget ved LLE skriver i sin høringsuttalelse at de ikke ønsker aldersbegrensning 

ved opptak til doktorgradsprogrammet. 

 

 

Avslutning 

Avslutningsvis vil Det humanistiske fakultet berømme universitetet og likestillingskomiteen. 

UiB er det første universitetet i Norge som har igangsatt arbeidet med å utarbeide en 

handlingsplan for likestilling som omfatter alle diskrimineringsgrunnlagene som er vernet ved 

lov. Fakultetet ser med spenning frem til det fortsatte arbeidet med handlingsplanen, og vil 

bidra på beste måte for å gjennomføre de tiltakene som vedtas. 

 

Det vises til vedlagt høringsuttalelser fra instituttene og sentrene. 
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