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Møteinnkalling  
 

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

 
21.02.2012, kl. 09.00 - i grupperom P (234), Sydneshaugen skole.  
 
 
 
 

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, 10.02.2012 

 

Gjert Kristoffersen   

dekan  Trine Moe 

  fakultetsdirektør 

 

 



 

Saksliste 
 
 
Styresak Saker til behandling U.off. 

FS 7/12 Ph.d.-graden - Annabel Guaita - oppnevning av komité  

FS 8/12 Ph.d.-graden - Helge Fischer - oppnevning av komité  

FS 9/12 Ph.d.-graden - Eirik Hovden - oppnevning av komité  

FS 10/12 Ph.d.-graden - Sissel Høisæter - oppnevning av komité  

FS 11/12 Ph.d.-graden - Audun Myskja - oppnevning av komité  

FS 12/12 Ph.d.-graden - Martina Reitmaier - oppnevning av komité  

FS 13/12 Ph.d.-graden - Caroline Serck-Hanssen - oppnevning av 
komité 

 

FS 14/12 Ph.d.-graden - Nazareth Amlesom Kifle - innstilling  

FS 15/12 Ph.d.-graden - Ole Kristian Våge - innstilling X 

FS 16/12 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II ved Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

X 

FS 17/12 Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

X 

FS 18/12 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II ved Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

X 

FS 19/12 Tilsetting i midlertidig stilling som forsker ved INESS-
prosjektet tilknyttet Institutt for lingvistiske, litterære og 
estetiske studier 

X 

FS 20/12 Tilsetting i stipendiatstilling ved Senter for vitenskapsteori X 

FS 21/12 Tilsetting i stilling som professor II ved Senter for kvinne- 
og kjønnsforskning 

X 

FS 22/12 Tilsetting i stilling som professor II ved Senter for 
vitenskapsteori 

X 

RS 5/12 HMS-handlingsplan 2012-2015 - oppnevning av 
arbeidsgruppe 

 

RS 6/12 Medlemmer i Husstyret for HF-bygget i 2012  

RS 7/12 Tildeling av likestillingsmidler - Bergensnettverket for 
kvinner i filosofi 

 

RS 8/12 Tildeling av likestillingsmidler - Senter for kvinne- og 
kjønnsforskning 

 



 

RS 9/12 Referat fra instituttrådsmøte 31.08.11 - Institutt for 
fremmedspråk 

 

RS 10/12 Referat fra instituttrådsmøte 09.11.11 - Institutt for 
fremmedspråk 

 

RS 11/12 Protokoll fra instituttrådsmøte 17.11.11 - Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

 

RS 12/12 Protokoll fra instituttrådsmøte 15.12.11 - Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

 

S 6/12 Justert budsjettfordeling 2012 - Det humanistiske fakultet  

S 7/12 Masteropptak 2007-2011  

S 8/12 Revisjon av retningslinjer for prøveforelesning, intervju, 
bruk av referanser og innstilling ved tilsetting i 
vitenskapelige stillinger ved Det humanistiske fakultet 

 

S 9/12 Veiledning for bedømming  

S 10/12 Orientering til fakultetsstyret om sykefravær  

S 11/12 Senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning X 

S 12/12 Tilsetting i midlertidig stilling som universitetslektor ved  
Det tysk-norske studiesenter i Kiel (DNSZ) 

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

PhD [X dr.philos.
Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

Kandidatens navn / Candidate 's name : Annabel Guaita
Fedt / Date of birth:
F.-post adresse / E-mail address: Annabel .guaita@gmail.com
Avhandlingens tittel/Titte of thesis:
The Atonal Piano - Performative analysis of the piano music by Fartein Dalen inspired by the performance
practices of The Second Viennese School
Søknadsdato/ Date of application:

29.08.2011
Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt/Members of the proposed evaluating
committee:
Førsteopponent/First Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent : opponent : member/head of the committee:
Tittel/Title: Professor Tittel/Titie: Professor Tittel/Title: Professor
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address:
address: Bernhard Wambach address: Håkon Austbø Gro Sandvik
Folkwang Universitåt der Universitetet 1 Stavanger Griegakadetniet - Institutt for musikk

Ktinste Institutt for musikk og dans Lars Hillesgt 3

Postfach 164428 Postboks 8002 5015 Bergen

45224 Essen 4036 Stavanger

Germany

1* Q
E-mail: E-mail: E-mai 1:
wambach folkwan -uni.de hakon@austbo.info Gro.sandvik rie .uib.no
Fax: Fax: Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem. /T
the proposed ev8luatir committee have accepted to serve as members of the commi

navn/name
Instituttleder/Head of Department

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

Dato/date:

v^
Dekait/De n: Gjert Kris

Saksnr./Case no:

9i'101
Fakultetsdirektor/Faculty Directoe Moe

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

+47 55 58 93 90
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INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A
DOCTORAL THESIS FOR THE PhD DEGREE

Candidates name : Helge Fischer
Date of Birth: 29.12. 1976
E-mail address: helge.fischer(a^tu-dresden.de
Title of thesis: Know Your Types - Konstruktion eines Bezeugs zur Analyse der Adoption
von E-Learning-Innovation in der Hochschullehre
Date of Application: 16.12. 2011

The thesis is a Cotuelle between Technische Universitdt Dresden and the University of
Bergen. According to the Agreement governing the the Joint Suprvision of the Candidate
Helge Fischer the assessment committee shall include at least five members, including the
two thesis advisors who will serve as consultative members.

The Departement of Lingustics, Literary and Aesthetic Studies propose the following
committee:.

First opponent: dr.Frank Helten, Berlin Institute of Social Research
Second opponent: dr. Klaus Wannemacher, HIS Hochschul- Informations-System Gmb
Hannover
Head of the committee: dr. art. Alois Pichler, Department of Philosophy, University of
Bergen
Thesis advisor Technische Universitdt Dresden: dr. Thomas KShler
Thesis advisor University of Bergen: dr. Daniel Apollon

The proposal is approved by Technische Universittit Dresden. The members of the proposed
evaluating committee have accepted to serve as members of the committee.

Head of Departement ead of Aministration

Date: Casenr. 2011/7517

Dean ^ y u
14 4^.(

irector
f^

Y

Cc: Candidate, members of the evaluating committee and Technische Universitdt Dresden

page t of 2
Postal address E-mail Ilefmhf.uib.no Department of LinguMc , Literary and Visiting address
P.O. box 7805 intemet www .hf.uib.no/Ilel Aesthetic studies Sydnesplassen 7
5020 Bergen Org no. 874 789 542 Telephone +47 55 58 24 00 HF- bygget

Fax number +47 55 58 96 60 5007 Bergen
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THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF HELGR FISCHER 'S THESIS
FOR THE PhD DEGREE , CONTACT INFORMATION

førsteamanuensis Alois Pichler
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Sydnesplass 12-13
N-5007 BERGEN
+47 55 58 94 74
Alois,Pichler@fbf.uib.no
------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. Thomas Kohler
A) Technische Universitet Dresden
Fakult8t Erziehungswissenschaften
Institut flir Berufspddagogik
Professur fdr Bildungstechnologie
01062 Dresden
WWW: http://tu-dresden.de/bt
Phone: +49-(0)351-463-34915
Fax: -463-34963

B) Medienzentrum (Media Centre / Director)
WWW: http://mz.tu-dresden.de
Phone:+49-(0)351-463-32772
Fax: -463-34963
Address:
Office: D-01217 Dresden,
Weberplatz 5, Room 73
Mail: D-01062 Dresden
eMail: Thomas.Koehler(cbtu-dresden.de
------------------------------------------------------------------------
Dr. Klaus Wannemacher
HIS Hochschul-Informations-System GmbH
Unternehmensbereich Hochschulentwicklung
Arbeitsbereich Hochschulmanagement
Goseriede 9
30159 Hannover
www.his.de
Telefon +49 (0)511 1220-260
Fax +49 (0)511 1220-439
E-Mail wannemacher a,his.de
Skype klaus.wannemacher

Dr. Frank Helten
Social Research
Doberaner Str. 1
D-14199 Berlin
Fon:+49307938146
Mobile: +491776781292
Email: Frank Helten <Frank.Helten a,t-online.de>
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INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS

From the Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion

Candidate 's name : Eirik Hovden
Date of birth : 23.04.79
E-mail address : eirik.hovden@ahkr .uib.no
Title of thesis : Flowers in Fiqh and Constructions of Validity: Practices and Norms in Yemeni
Foundations of Forever Flowing Charity.
Date of application : 13.12. 2011

PhD dr.philos. I

Members of the proposed evaluating committee:
First opponent : Second opponent : Third member/head of the committee:
Tittel/Title: Professor Tittel/Title: Professor Tittel/Title: Professor
Name and address: Name and address: Name and address:
Brinkeley Messick Randi Deguilhem Anders Bjorkelo
Columbia University Centre national de la recherche University of Bergen
Middle Eastern, Soth Asian, scientifique (CNRS) Department of Archaeology, History,
and African Studies (MESAAS) Maison M6diterrandenne des Cultural Studies and Religion (AHKR)
401 Knox Hall, MC9628 Sciences de PHomme Postboks 7805
606 West 122nd St. 5, rue du Chåteau de 1'Horloge 5020 Bergen
New York, NY 10027 BP 647

USA 13094 Aix-en-Provence Cedex 2
France

V (212) 854-4552 It +33 (0)4 42 52 41 67 9+47 55 58 80 87
E-mail: E-mail: E-mail:

mm23(alcolumbia.edu randi.deguilhem@gmall.com Anders. Biorkelo@ahkr.uib.no
Fax: Fax +33 (0)4 42 52 49 80: Fax: + 47 55589654

The members of the proposed evaluating committee have accepted to serve as members of the
committee.

UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiskefakultet/Faculty of Humanities

Christhard HoffilYånn
/Head of Department

Hilde Grønvik
for Head of Administration

FOR THE FACULTY:
The Faculty of Humanities hereby approves the members of the proposed evaluating committee.

date: Case no:

Dean : Gjert Kristoffersen Faculty Director . T ine Moe

Postadresse:
Postboks 7805
NO-5020 Bergen,
Norway

Besoksadresse: Telefon:
Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80

+47 55 58 93 90

Tolefaks:
+47 55 58 93 83

E-post:
post®hfuib.no

Internett:
http ://www.uib.no/hf
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet/Faculty of Humanities

OPPLYSNINGER OM KOMITt FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra institutt . Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

PhD IX-1 dr.philos. F^

Kandidatens navn : Sissel Høisæther
Født : 5.11.58
E-post adresse : Sissel. Hoisaether@hsh.no
Avhandlingens tittel : Eksempelet og kunnskapens orden.
Ein analyse av eksempel i i munnlege og skriftlege didaktiske tekstar.
Søknadsdato :31.01.12

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt:

Førsteopponent : Annenopponent : Trede medlem /komiteleder:
Tittel: Professor Tittel: lektor Tittel: Førsteamanuensis
Navn og adresse : Navn og adresse : Navn og adresse:
Elise Seip Tønnesen Hanne Roer Jørgen Sejersted
Institutt for nordisk og Institut for Medier, Erkendelse Institutt for lingvistiske, litterære og
mediefag og Formidling estetiske studier
Universitetet i Agder Det Humanistiske Fakultet Universitetet i Bergen
4604 Kristiansand Københavns Universitet

2300 København S

elise.s .tonnessen &Llia.no roer@hum.ku.dk Jørgen.Sejerstedn,lle.uib.no

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

t-
Johan Myking
Instituttleder

`^^.:1

Administrasjonssjef
iri Fredrikson

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:

Fakultetsdirekter: Trine Moe

Kopi til kandidat og medlemmer i bedømmelseskomiteen

Postadresse : Besøksadresse: Telefon:
Postboks 7805 Harald Hårfagres g. I +47 55
NO-5020 Bergen, +47 55
Norway

58 93 80
Telefaks :
+47 55 58 93 83

E-Øst:
post®hf.uib.no

Interne*
http ://www.uib.noMf

58 93 90
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet/Faculty ofHumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITt FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra institutt/From the Department of:
Griegakademiet - Institutt for musikk

x] dr.philos.

Kandidatens navn/ Candidate 's name : Audun Myskja
Født / Date of birth: 09.01.1953
F..-pust adresse / E-mail address: info@livshjelp.no
Avhandlingens tittel/Title of thesis:
Integrated music in nursing homes - an approach to dementia care

Søknadsdato/ Date of application:

19.12.2011
Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt /Members of the proposed evaluating
committee:
Fersteopponent/First Annenopponent/Second opponent : Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent: member/head of the committee:
Tittel/Titte Tittel/Title: Førsteamanuensis Tittel/Title: Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address Navn og adresse/Name and address:
address: Øyvind Kirkevold Wolfgang Schmid
Hanne Mette Ridder Veumåsen 12 Griegakademiet - Institutt for
Dannevang 11 3133 Duken

musikk
8520 Lystrug
Danmark Lars Hillesgt 3

5015 Bergen
111i11! V n
E-mail: E-mail: E-mail:
hanne hum.aau.dk oyvind.kirkevold@aldringoghelse.no Wolfgang.Schmid@grieg. uib.no
Fax: Fax: Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem. /The members of
the proposed evaluating committee have accepted to serve as members of the committee.

Frode Thorsen
Instituttleder/Head of Department

v ^ e

BJm Einar Halvorsen
Seniorkonsulent

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.

Postadresse : Besøksadresse : Telefon: Telefaks: E-post : lnternett:
Postboks 7805 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 Øst®hf.uib .no http :Nwww. uib.nolhf
NO-5020 Bergen ,
Norway

+47 55 58 93 90
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Dato/date: .

-Menn : Gjert KWs ersen Fakultetsdirektor/Faculty Director: Trine Moe

Saksnr /Case no:

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



F -x- Li I + e TS 57y r e+ a I_ 0 -^ , l 2
F^ck 1< ^4 ^- I -^ /1 2-

UNIVERSITY OF BERGEN Casenr . 2011/5587
Faculty of Humanities 2011/11212

INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A
DOCTORAL THESIS FOR THE PhD DEGREE

Candidates name : Maitina Reitmaier
Date of Birth: 02.05.1981
E-mail address: martina.reitmaier@tu-dresden.de
Title of thesis: Erstellung von digitalen Lernangeboten. Empirische Untersuchung der
Projektphasen, Personen und Interaktionen bei Medienentwicklungsprojekten, QualitAts-
aspekte und deren Zusammenhnge mit den Projektprozessen
Date of Application: 20.10. 2011

The thesis is a Cotuelle between Technische UniversitAt Dresden and the University of
Bergen. According to the Agreement governing the the Joint Suprvision of the Candidate
Helge Fischer the assessment committee shall include at least five members, including the
two thesis advisors who will serve as consultative members.

The Departement of Lingustics, Literary and Aesthetic Studies propose the following
committee:

First opponent: dr. Heribert Propp, University of Degendorf
Second opponent: dr. Helmut M. Niegemann, University of Erfurt
Head of the committee: Associate Professor Claus Huitfeldt, University of Bergen
Thesis advisor Technische Universittit Dresden: dr. Thomas Kdhler
Thesis advisor University of Bergen: dr. Daniel Apollon

The proposal is approved by Technische Universitlit Dresden . The members of the proposed
evaluating committee have accepted to serve as members of the committee.

-i t L.. NAL
Head of Departement

Date: ^i- , 0 4 . ^ 0 ,42

^

eAdm stration

aculty Director

Cc: Candidate, members of the evaluating committee and Technische Universitdt Dresden

page 1 of 2
Postal address E-mail lleftf.uib.no Department of Linguistic, Literary and Visiting address
P.O. box 7805 Internet www.hf.ulb.no/Ile/ Aesthetic studies Sydnesplassen 7
5020 Bergen Org no. 874 789 542 Telephone +47 55 58 24 00 HF-bygget

Fax number +47 55 58 96 60 5007 Bergen
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THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF MARTINA REITMAIERS
THESIS FOR THE PhD DEGREE , CONTACT INFORMATION

Førsteamanuensis Claus Huitfeldt
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen
Sydnesplass 12-13
N-5007 BERGEN
+47 55 58 30 13
e.mail: Claus.Huitfeldt(@fof.uib.no
------------------------------------------------ -----------------------
Dr. Thomas KShler
A) Technische Universit8t Dresden
Fakult8t Erziehungswissenschaften
Institut flir Berufsplidagogik
Professur ftir Bildungstechnologie
01062 Dresden
WWW: http://tu-dresden.de/bt
Phone: +49-(0)351-463-34915
Fax:-463-34963

B) Medienzentrum (Media Centre / Director)
WWW: http://mz.tu-dresden.de
Phone : +49-(0)351 -463-32772
Fax:-463-34963
Address:
Office: D-01217 Dresden,
Weberplatz 5, Room 73
Mail: D-01062 Dresden

eMail: Thomas.Koehler(n̂,tu-dresden.de

Dr. Heribert Popp
University of Applied Science Deggendorf
Edlmairstr. 6+8
94469 Deggendorf
Germany
eMail: heribert.popp a,fh-degzaendorf.de

Dr. Helmut M. Niegemann
Professor, Chair
Learning and Interactive Media
University of Erfurt
Nordhaeuser Str. 63
99089 ERFURT (Germany)
tel +49 361 737.2031
mobil +49 162 237 82 86
eMail: helmut.nie envann ,uni-erfurt.de
www.uni-erfurt.de/aewebf/lemen-medien



Fik ► ( PoA L+scc ^ i3/ r 2

UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet/Faculry ofHumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITE; FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra institutt : Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

PhD Ex__1 dr.philos. q

Kandidatens navn : Caroline Serck-Hanssen
Født :27.5.1970
E-post adresse :serckhanssen@hotmail.com
Avhandlingens tittel:
Kongen som ikon: Det norske monarkiet i offisiell representasjonskunst 1905 - 2005

Soknadsd ato: 18.10.11

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevn:

Førsteopponent : Annenopponent : Komiteleder:
Tittel: Docent Tittel: Professor Tittel: Professor
Navn og adresse : Navn og adresse : Navn og adresse:
Magnus Olausson Anne Wichstrøm Bente Knold Kiilerich
Samlingarna med Statens Institutt for filosofi, idd- og Institutt for lingvistiske, litterære
Portråttsamling, Nationalmuseum kunsthistorie og klassiske og estetiske studier

P.O. 16176, SE-103 24 Stockholm+ språk Universitet i Bergen
postboks 1020 Blindern
0315 Oslo

IW +46 (0)8 5195 4371 IR 22855331 IR 55 58 32 05
E-mail: E-mail- E-mail:
ma nusolausson nationalmuseum.se anne.wichstrom@ifilkk.uio.no Bente.Kiilerich@llemib.rlo
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedle

Johan Myking
1 Instituttleder

Siri FredriKon
Administrasjonssjef

FOR FAKULTETET/FOR THE FACULTY:
Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komite og opponenter ved en eventuell disputas.

Dato: 24.11.11 Saksnr.:

Dekan : Gjert Kristoffersen Fakultetsdirektør: Trine Moe

Kopi til kandidat og medlemmer i bedømmelseskomiteen

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

Knut-Jan Andersen, Forskerforbundet
Tone Bergan, Personal- og organisasjonsavdelingen
Sonja Irene Dyrkorn, Det humanistiske fakultet
Nils Erik Gilhus, Inst. for klinisk medisin
Liv-Grethe Gudmundsen, Parat
Else Jerdal, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Agnethe Erstad Larsen, Eiendomsavdelingen
Gunn Mangerud, Inst. for geovitenskap
Roar Nese, Personal- og organisasjonsavdelingen

Referanse Dato

2011 /12014-RUJ 16.12.2011

HMS-handlingsplan 2012 -2015 - oppnevning av arbeidsgruppe

Det skal utarbeides en ny handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HIVIS) ved 11i13. De
strategiske prioriteringene i universitetets strategi 2011 - 2015 skal følges opp i arbeidet med
ny handlingsplan. I arbeidet skal det fastsettes mål for HMS, jf. internkontrollforskriften (§5).

Det vises til kontakt med hver enkelt, og med dette oppnevnes følgende i arbeidsgruppen:

• Assisteende fakultetsdirektør Sonja Irene Dyrkorn (Det humanistisk fakultet)
• Instituttleder Nils Erik Gilhus (Institutt for klinisk medisin, Det medisinsk- odontologiske

fakultet)
• Instituttleder Gunn Mangerud (Institutt for geovitenskap, Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet)
• Professor Knut-Jan Andersen (Forskerforbundet)
• Rådgiver Liv-Grethe Gudmundsen (Parat)
• Rådgiver Else Jerdal (universitetets hovedverneombud)
• Administrasjonssjef Agnethe Erstad Larsen (Eiendomsavdelingen)
• Seksjonsleder Roar Nese (Personal- og organisasjonsavdelingen)
• Seniorrådgiver Tone Bergan (Personal- og organisasjonsavdelingen)

Seksjonsleder Roar Nese ved Personal- og organisasjonsavdelingen vil lede arbeidet i
arbeidsgruppen og rådgiver Runa Jakhelln vil være sekretær for gruppen.

Arbeidsgruppen bes utarbeide forslag til HMS-handlingsplan for 2012-2015 for Ui6.
Handlingsplanen skal sikre:

• et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og læringsmiljø,
• et attraktiv, mangfoldig, åpent og inkluderende universitet,
• at vi har et systematisk HMS-arbeid gjennom aktiv medvirkning fra ansatte og ledelse
• at vi har tilgjengelige, funksjonelle og sikre bygninger og uteområder.

Som det fremgår av universitetets retningslinjer for systematisk HMS-arbeid, skal enhetene
bruke kartlegging av HMS ved egen enhet som utgangspunkt for mål og planer innenfor
HMS- området, og enhetene er sentrale for å realisere universitetets HMS- mål.

Universitetsledelsen Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55 58 20 011 5 20 02 Postboks 7800 Christies Gate 18 Runa Jakhelln
Telefaks 55 58 96 43 5020 Bergen Bergen 55588740
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Handlingsplanen som utarbeides på institusjonsnivå skal inngå i universitetets systematiske
HMS-arbeid (jf retningslinjer for systematisk HMS-arbeid og retningslinjer for årlig
gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (internkontroll)).

I tillegg til universitetets strategi 2011-2015 , vil dagens HMS-handlingsplan (2009-2011),
HMS-årsrapport for 2010 Cf sak i universitetsstyret) og HMS -handlingsplaner for fakulteter og
avdelinger være relevant bakgrunnsmateriell for gruppen . Slikt materiell vil bli tilsendt
arbeidsgruppen før første møte. Første møte innkalles i første del av januar.

Arbeidsgruppen bes utarbeide forslag til HMS- handlingsplan slik at det kan behandles av
Arbeidsmiljøutvalget våren 2012 , før behandling i universitetsstyret.

Vi ønsker lykke til med arbeidet!

Vennlig hilsen

Sigmund Grønmo
rektor

Kari Tove Elvbakken
universitetsdirektør

Kopi:
Fakultetene
Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket
De administrative avdelingene
Fagforeningene
Universitetets hovedvernombud
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet

Referanse Dato

2007/14088-ARTH 16.01.2012

Medlemmar i Husstyret i HF-bygget i 2012

Eli Kristine Knudsen (leier)

Jorunn Brækhus, LLE (nestleier)

Eli Kristine Knudsen, (hovudverneombod)

Anne Hestnes (IF)

Nils-Erik Moe-Nilssen, UB, Spesialsamlingene

HSU v/ lesesalsansvarlig HF-bygget

HSU, representant for Ad fontes

Arnhild Thorseth, (observatør), fakultetssekretariatet

Varamedlem: Turid Daae, IF

Dette er eit 11i13-internt notat som blir godkjend elektronisk i ePhorte

Det humanistiske fakultet Postadresse Besøksadresse Sakshandsamar
Telefon 55589380 Postboks 7805 Harald Hårfagresgt . 1 Arnhild Thorseth
Telefaks 55589383 5020 Bergen Bergen 55582419
post@hf .uib.no

side 1 av 2



FOt. k, r ^ e+ sStJ r e-+ a i . o-:>, - i Z

^,e f,-, rA+ S^ ^- ^-/ i i
UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Referanse Dato

2011/10665-MED 25.01.2012

Bergensnettverket for kvinner i filosofi

Det vises til søknad fra Bergensnettverket for kvinner i filosofi datert 30.08.2011 om
driftsmidler for 2012 på kr. 308.000.

Universitetet i Bergen har i brev av 30.11.2011 tildelt Det humanistiske fakultet kr 600.000 til
tiltak for å bedre rekruttering av kvinner til faste vitenskapelige stillinger og andre
likestillingstiltak i fagmiljøene for 2011.

Det humanistiske fakultet tildeler Bergensnettverket for kvinner i filosofi kr. 308.000 i
driftsmidler til bruk i 2012.

Vennlig hilsen

Trine Moe
fakultetsdirektør Mette Dalhaug

rådgiver

Kopi
Margaret Stenberg
Annhild Fetveit
V. Songe-Møller

Dette er et 1.1i13-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det humanistiske fakultet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55589380 Postboks 7805 Harald Hårfagresgt . 1 Mette Dalhaug
Telefaks 55589383 5020 Bergen Bergen 55583108
post@hf . uib.no
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet

Senter for kvinne - og kjønnsforskning

Referanse Dato

2011/10665-MED 26 . 01.2012

Støtte til likestillingstiltak 2012

Det vises til søknad fra SKOK datert 20.09.2011 om kr 100.000 i likestillingsmidler til
finansiering av skrivestipend våren og høsten 2012.

Universitetet i Bergen har i brev av 30.11.2011 tildelt Det humanistiske fakultet kr 600.000 til
tiltak for å bedre rekrutteringen av kvinner i faste vitenskapelige stillinger og andre
likestillingstiltak i fagmiljøene for 2012.

Det humanistiske fakultet tildeler SKOK kr 100.000 i likestillingsmidler til finansiering av
skrivestipend i 2012.

Vennlig hilsen

Trine Moe
fakultetsdirektør Mette Dalhaug

rådgiver

Kopi
Annhild Fetveit
Margaret Stenberg

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

Det humanistiske fakultet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55589380 Postboks 7805 Harald Hårfagresgt . 1 Mette Dalhaug
Telefaks 55589383 5020 Bergen Bergen 55583108
post@hf .uib.no
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Referat frå møte i rådet
ved Institutt for framandspråk

Referatet er godkjent.
Innkalling med sakliste og saksdokument ligg på http ://www.uib . no/fremmedsprak/om-instituttet/raad -oR-utval/instituttraadet

MØtedato
onsdag 31 . august 2011

Til stades
Frå gruppe A: Leiv Egil Breivik , Margareth Hagen, Kjetil Berg Henjum, Randi Koppen , Kevin McCafferty,

Margery Vibe Skagen

Frå gruppe B: Espen Ingebrigtsen
Frå gruppe C: Jan A. Johansen
Frå gruppe D: ingen

Administrasjonssjef Arve Kjell Uthaug møtte som referent.

Sak 1 - godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjende utan merknader . Uthaug orienterte om at dei nye studentrepresentantane 1-111/V12 ikkje
er heilt på plass enno , og at ingen av dei gamle kunne stilla på møtet.

Sak 2 - godkjenning av referatet frå rådsmøtet 8. juni 2011
Godkjent utan merknader.

Sak 3 - orienteringssaker
A. Breivik orienterte om oppfølginga av vedtaket i sak 4 frå instituttrådsmØtet 8. juni i år, der

instituttet bed om å få lysa ut faste lektorstillingar ved nokre av faga ved IF. Instituttleiinga
hadde 15. august møte med fakultetsdirektøren, som er skeptisk til fast tilsetjing av lektorar.
Instituttet vil koma tilbake med eit revidert framlegg til fakultetet, der vi og vurderer bruk av
stillingar som førsteamanuensis/professor II.

B. Breivik orienterte om arbeidet i dei tre SAK-gruppene instituttet er med i.
C. Ordninga med smådriftsmidlar ser ut til å halda fram ved 11.1i6.

Sak 4 - Orientering om Økonomien ved instituttet ved inngangen til haustsemesteret
Uthaug orienterte om Økonomien. Skagen peikte på at bemanningsplanen i omtalen av stillingskutt
ikkje berre bør nemna fag, men og kva for disiplinar som får stillingskutta. Breivik og Uthaug streka
under at japanskfaget bør få ei ny stilling i 2012, og ikkje måtta venta til 2013. Det blir arbeidd med å
avklara kor mange stipendiatstillingar instituttet får lysa ut over nyttår, og det ser ut til at instituttet
kan få lysa ut om lag fem nye stillingar. Elles vart det streka under at det er viktig instituttleiinga blir
kopla inn tidleg ved større søknader om eksternfinansiering. Breivik orienterte om at fakultetet vil be
om 10 stipendiatar og 3 postdoktorstillingar utanom den ordinære tildelinga frå UiB sentralt.

Sak 5 - Strategiplan for fakultetet (høyring)
Breivik orienterte om den interne høyringa ved instituttet. Rådsmøtet drøfta m.a. om det er gledeleg
at fakultetet Ønskjer å fremja tverrfagleg samarbeid, eller om ein først og fremst trengst meir
problematisering og refleksjon kring det tverrfaglege. Det var oppslutning i møtet om at hindera for
tverrfagleg samarbeid bør fjernast, men utan at slikt samarbeid bør favoriserast.

Koppen syntest det var bra at fakultetet vil synleggjera og premiera formidlingsarbeidet , og det er
positivt med likestillingstiltak som m . a. kvalifiseringsstipend . Samstundes syntest ho fakultetet



fråskriv seg for mykje ansvar for innhaldet og Økonomien i forskarutdanninga og at forskargruppene
på institutta blir gitt ei for omfattande rolle. Fakultetet bør etter hennar meining ta ansvaret for at
forskarskulane skal drivast vidare og finansierast.

Det blir lagt inn i høyringsfråsegna frå instituttet at fakultetet må kunna vurdera og andre
finansieringsmodellar enn den som er omtala i hØyringsdokumentet (side 12, pkt 3).

Vedtak (samrøystes): Instituttrådet vedtek framlegget frå instituttleiinga med dei endringane som
kom fram i diskusjonen.

Sak 6 - Forskarskulane ved fakultetet (høyring)
Koppen ønskte ein modell der fakultetet forpliktar seg til å setja av midlar til forskarskulane. Sjå og
sak 4 frå instituttrådsmøtet 12. mai i år. Det blir lagt inn eit par liner i høyringsfråsegna om uro for
konsekvensane av den økonomiske modellen.

Vedtak (samrøystes): Instituttrådet vedtek framlegget frå instituttleiinga med dei endringane som
kom fram i diskusjonen.

Sak 7 - Godkjenning av nestleiar ved instituttet

Vedtak (samrØystes): Rådet godkjenner at forskingsleiar Margareth Hagen er nestleiar og
stadfortredar for Leiv Egil Breivik i resten av perioden hans som leiar av instituttet.

Sak 8 - Ymse
A. Uthaug orienterte kort om arbeidet med å tilsetja ny studieleiar etter Siri Fredrikson.

Leiv Egil Breivik,
instituttleiar Arve Kjell Uthaug,

administrasjonssjef



Referat frå møte i rådet
ved Institutt for framandspråk

Møtedato: onsdag 9. november 2011
Stad: seminarrom 401 i fjerde høgda av HF-bygget

Til stades:
Frå gruppe A: Leiv Egil Breivik, Margareth Hagen, Kjetil B. Henjum, Randi Koppen, Kevin
McCafferty, Margery Vibe Skagen.
Frå gruppe B: Svenn-Arve Myklebost.
Frå gruppe C: Jan A. Johansen.
Frå gruppe D: Ingrid Rostad

Arve Kjell Uthaug møtte som sekretær for rådet.

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

Sak 2 - godkjenning av referatet frå rådsmøtet 31. august 2011
Godkjent utan merknader.

Sak 3 - orienteringssaker
A. Breivik orienterte om utlysing av seks nye stipendiatstillingar: ei stilling øyremerkt engelsk

fagdidaktikk, ei øyremerkt arabisk språk og kultur og fire opne stillingar. Søknadsfristen for
arabisk og dei opne stillingane vert 15. januar 2012. Fristen for engelsk fagdidaktikk vert sett
noko før.

B. Breivik orienterte om utlysinga av stilling i engelsk fagdidaktikk. Ingen av dei seks søkjarane
vart funne kvalifiserte etter første utlysing. Etter andre gongs utlysing har instituttet fått inn
fire søkjarar, og desse må vurderast av komiteen. Det er generelt vanskeleg å (inna kvalifiserte
søkjarar til ei førstestilling innan engelsk fagdidaktikk. Eit alternativ kan bli å tilsetja to
stipendiatar (i staden for ein) med arbeidsplikt innanfor denne disiplinen.

C. Uthaug orienterte om andre utlysingar hausten 2011. Instituttet har fått 39 søkjarar til den
utlyste stillinga som studiekonsulent og ti søkjarar til undervisningsvikariatet for instituttleiar.

D. Uthaug orienterte om arbeidet med å få til fast tilsetjing av lektorar på fag ved IF (sjå sak 4 frå
rådsmøtet 8. juni 2011).

E. Fakultetet har gitt signal om at IF vil få utlysa ei fast stilling som professor i japansk. Vedtaket
om dette vil venteleg koma i fakultetsstyremøtet i desember.

Sak 4 - Arbeidsrekneskapen ved Institutt for framandspråk
Instituttleiinga har hatt møte med leiinga ved LLE om arbeidsrekneskapen, og har dessutan kontakta
AHKR. Det er planlagt eit møte i slutten av november, og ein vil undersøkja om det kan arbeidast
fram felles retningsliner for institutta. Instituttrådet og resten av instituttet vil bli trekt inn i den vidare
prosessen framover. Møtet diskuterte ulike spørsmål knytt til arbeidsrekneskapen. Hagen meinte
instituttet burde sletta frå arbeidsrekneskapen den plusstida folk har med seg frå tida før IF vart
oppretta sommaren 2007.

Sak 5 - Framtida for påskjøningsmidlane ved instituttet
Instituttrådet vedtok 12. mai i år (sak 5) å avvikla ordninga med påskjøningsmidlar for rettleiing av
master- og phd-kandidatar. Møtet gav samstundes McCafferty, Breivik og Uthaug i oppdrag å koma
attende med eit framlegg til korleis vedtaket skal praktiserast for eksterne rettleiarar, pensjonistar o.a.
Rådet voterte over framlegget frå Breivik, McCafferty og Uthaug (nedanfor).

Vedtak (samrøystes):



A. Dei som har teke på seg rettleiingsoppdrag %r ordninga med påskjøningsmidlar vart vedteke
avvikla våren 2011:
1) Pensjonistar får påskjøningsmidlar også etter 2011 (i tillegg til honorar med pensjonistsats).
2) UiB-tilsette som ikkje arbeider ved IF, får påskjøningsmidlar også etter 2011.
3) UiB-eksterne får honorert for timane dei rettleier, men får ikkje påskjøningsmidlar.

B. Dei som heretter tek på seg rettleiing av master - og phd-studentar , dvs etter vedtaket om å avvikla
ordninga med påskjøningsmidlar:
1) Pensjonistarfår honorar med pensjonistsats, men ikkje lenger påskjøningsmidlar.
2) UiB-tilsette som ikkje arbeider ved IF, får ikkje lenger påskjøningsmidlar.
3) UiB-eksterne får, som før, honorert for timane dei rettleier , men ikkje påskjøningsmidlar.

Instituttet legg til grunn at UiB-tilsette som ikkje arbeider ved IF, får rettleiinga lagt inn i
arbeidstidsrekneskapen ved det instituttet der dei er tilsette.

Sak 6 - Høyring : Det opne universitetet og omsynet til persontryggleik
Brevik orienterte om saka og meinte framlegga under punkt 4 er gode, ikkje minst framlegget om å
styrka vakthaldet. Det var stor motvilje i møtet mot å stenga HF-bygget på dagtid. Universitetet bør
halda ein dialog med politiet, og eventuelt og bypolitikarane, om dette feltet. Instituttleiar skriv
høyringsfråsegn med utgangspunkt i drøftinga i møtet.

Sak 7 - Høyring : Handlingsplan for likestilling ved UiB 2011-2015
Hagen orienterte om framlegget til handlingsplan for likestilling ved UiB 2011-2015. McCafferty
meinte det burde stillast strengare krav til at utanlandske tilsette lærer seg norsk, og at dei må ta
norskkurs og testast innan to år.

Ingrid Rostad tok opp ordninga om rasismefri sone.

Breivik oppsummerte med at møtet sluttar seg til handlingsplanen, men at punkt 5.3 om språk bør
skjerpast (s. 17). Spørsmålet om rasismefri sone blir ikkje teke med i denne omgangen.

Koppen tok opp spørsmålet om alder i samband med phd-stillingar. Vi risikerer no at yngre søkjarar
vert utkonkurrerte av eldre med lengre publikasjonslister. Møtet diskuterte spørsmålet om alderskrav,
og instituttleiar prøver å finna fram til gode formuleringar i fråsegna frå instituttet.

Skagen etterlyste tiltak for å betra situasjonen for den store gruppa av tilsette som går lenge i
mellombelse stillingar.

Sak 8 - Ymse
Ingen saker.

Leiv Egil Breivik,
instituttleiar Arve Kjell Uthaug,

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

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 17.11.2011

Til stede: Instituttleder: Hoffmann
Gruppe A: Forsberg, Heiret, Mikaelsson, Selberg
Gruppe B: Blazevic
Gruppe C: Watkins
Gruppe D: Solheim

Forfall: Selfjord
Sekretær: Holsen

i Innkalling og sakliste
Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige møte
Formuleringse ndring siste punkt under fakultetsstyresaken e er innarbeidet.
Ellers ingen merknader.

III Referatsaker
a. UUI-møte 03.10.11

IV Orienteringssaker
a. Informasjo n fra instituttlederen
- Utlyst stilling i klassisk arkeologi, intervju og prøveforel esninger er
berammet til 6. desember
- Instituttet avventer utlysning av stipendiatstillinger som blir ledige, i påvente
av eventuell innfrielse av ytterligere 10 stillinger til HF. Dette behandles i
fakultetsstyret 20. desember.
- Det har vært gjennomført styringsdialog med fakultetet. Viktigste sak for
AI-IKR er styrk ing av forskningsadministrasjonen ved insti tuttet.
b. Fakultetsstyresaker
- Strategiplanen. Instituttrådet hadde flere merknader og in nspill, både på
overordnet nivå og ift konkrete punkt.
c. Regnskap etter lukking oktober
- Holsen orienterte om stor aktivitet, men fortsatt mye udis ponert av
øremerkete midler.



Sak 26111 Ansvars- og arbeidsdeling i administrasjonen -
justerte stillingsbeskrivelser
Hoffmann og Holsen orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet vedtar nye stillingsbeskrivelser for de administrative stillingene
som følge av justert ansvars- og arbeidsdeling.

Eventuelt
Ingen saker.

Bergen, 24. november 2011

Christhard Hoffmann
Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 01.12.11, regnes protokollen som godkjent.
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UNIVERSITETET l BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 15.12.2011

Til stede. Instituttleder: Hoffmann
Gruppe A: Heiret, Selberg
Gruppe B: Blazevic
Gruppe C: Watkins
Gruppe D: Solheim

Forfall: Forsberg, Øye, Mikaelsson, Stausberg, Selfjord
Sekretær: Holsen

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader.

III Referatsaker
a. MI-møte 07.11.11
b. UUI-møte 28.11.11

IV Orienteringssaker
a. Informasjon fra instituttlederen
- Seks åpne stipend er utlyst. Det er bedt om at prosjektene kvalitetssikres før
veiledningsforhold aksepteres.
- Stipendiatstilling i globale studier/utviklingsstudier er utlyst
- 50% mellomstilling i globalhistorie med vekt på Afrika utlyses for tre år
- Mellomstilling i klassisk arkeologi, innstilling er sendt fakultetet som
styrebehandler 20. desember
- Mellomstilling i religionsvitenskap sendes fakultetet for utlysning
- Felles utfordringer med timeregnskap diskuteres med de øvrige HF-
instituttene etter initiativ fra IF. Saken legges fram for instituttrådet i januar.
b. Fakultetsstyresaker
- Justert budsjettfordelingsmodell.
- Budsjett 2012. Rådet er usikker på prinsippene for fordeling av post doc-
stillinger.
- Habilitetsvurdering. Det ble pekt på at habilitet må vurderes både ift gunst og
ugunst.
- Organisering av forskerutdanningen
- Vitenskapsteori, endring i studiepoeng. Fakultetsledelsen foreslår å redusere
det vitenskapsteoretiske innlegget fra IS til 10 stp. Rådet påpeker at de ulike
komponentene i forskerutdanningen må sees i sammenheng og dimensjoneres
utfra standarder som er sammenlignbare på tvers av fag og læresteder.



- Handlingsplan for likestilling. Fakultetet har utelatt de prinsipielle sidene i sin
uttalelse og dermed neglisjert AHKRs innspill. Dette må også komme fram.
c. Handlingsplan for likestilling UiB 2011-2015 - høringsuttalelse. Se IV.b.

Sak 27/11 Møteplan for 2012
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet for AHKR vedtar den framlagte møteplan for 2012.

Eventuelt
Ingen saker.

Bergen, 16. januar 2012

Christhard Hoffmann
Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 17.01.12, regnes protokollen som godkjent.



 

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

 

  

  

 

 

 

Justert budsjettfordeling 2012 - Det humanistiske fakultet  

 
Fakultetets budsjett for 2012 ble fordelt i fakultetsstyremøte i desember 2011. I denne saken 
presenteres justeringer som følge av tildelingsbrevet som ble mottatt 15. januar 2012. 
Fakultetsstyret må ta stilling til fordeling av 7 midlertidige stipendiatstillinger.  
 
 

Dokumenter i saken 

- Tildelingsbrev fra universitetsdirektøren datert 15.01.2012 

 

Bakgrunn 
Fakultetsstyret for Det humanistiske fakultet vedtok i møte den 20. desember 2011 fordeling 
av budsjett 2012 basert på fakultetets justerte budsjettmodell og rammer tildelt av 
Universitetsstyret i møte 1. desember 2011 (sak 76/11). Fakultetsstyret ba om at 
årsregnskap for 2011 og oversikt over overføringer til institutt og sentre legges frem som sak 
i møte våren 2012. Regnskapsrapport vil bli lagt frem som egen sak.  
 
Driftsbudsjett til instituttene under budsjettmodellens basert på resultater knyttet til studie- og 
forskningsrelaterte nøkkeltall ble vedtatt til 24 millioner og beløpet er fordelt til 
grunnenhetene. Fakultetet vil sende ut detaljerte budsjetter for 2012 per institutt og senter 
inkludert fordeling av rekrutteringsstillinger etter at justert budsjett er vedtatt. 
 

Status 
I universitetsstyrevedtak 76/11ble fakultetets gitt en grunnbevilgning på kr. 323 mill. Av dette 
var 3,1 mill tildelt på bakgrunn av spesielle endringer: styrking av SVT på 0,75 og 
resultatmidler for ex.phil. på 2,37 mill Dette var en økning på 27 mill i forhold til 
grunnbevilgningen for 2011. Samtidig veltes økte kostnader over på fakultetene.  
 
Fakultetet har nedbetalt merforbruket raskere enn forutsatt og har en positiv overføring fra 
2011 til 2012 på kr. 16 mill, hvorav 14 mill er knyttet til øremerkede tiltak. Dette innebærer 
derfor en styrking av basisbudsjettet i 2012 på kr. 2 mill. Regnskapsresultatet tilsier at det 
lyses ut et professorat i japansk som vedtatt.  
 
Budsjettet for 2012 ble fordelt i fakultetsstyremøtet 20.12.2011 og det ble avsatt 24 mill til 
instituttenes driftsbudsjett (pkt D). Dette er det sendt brev om til instituttene. Det ble også 
avsatt 23 mill til fakultetets drift og særskilte/strategiske tildelinger (pkt C).  
 
I tildelingsbrevet fra universitetsdirektøren datert 15.01.012 er det gjort flere presiseringer 
knyttet til økte kostnader og disponering av grunnbevilgning og øremerkede bevilgninger. 
Administrasjonen har vært i kontakt med økonomiavdelingen sentralt for å rette opp mindre 

Dato: 07.02.2012 

Arkivsaksnr: 2011/3822-TRM 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

6/12 

22.02.2011 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 



 side 2 av 5 

 

 

 

   

feil og uklarheter i tildelingsbrevet.  I det følgende går vi gjennom de viktigste nye 
presiseringene i tildelingsbrevet. 

 

Inntekter - Grunnbevilgning 

Grunnbevilgningen til fakultetet forventes å bli 375 millioner i 2012. Dette består av en 

basisbevilgning, øremerkede midler, inntekter til ex.phil. og Senter for middelalderstudier 

(CMS) og forventede instituttinntekter (frie inntekter) og avskrivningsinntekter (synliggjøring 

av investeringer). 

 

Grunnbevilgning 2012  (000 kroner) 

Budsjettramme/basisbevilgning 324 057 

Øremerkede midler 15 777 

Andre forventede inntekter (ex.phil. 17"/ CMS 4,6") 21 600 

Instituttinntekter 10 000 

Avskrivningsinntekter 3 600 

Sum grunnbevilgning 2012 375 034 

 

Inntekter - Basisbevilgning 
Det er gitt en styrking av Griegakademiet med kr. 1 mill i økt fast ramme. Dette er et beløp 
som er lagt inn som en fast del av fakultetets ramme og som kan benyttes til faglige eller 
andre formål ved Griegakademiet. 
 
Senter for vitenskapsteori er styrket med kr. 0,75 mill. I tillegg ble det gitt kr. 0,75 mill i 2011. 
Dette er fordi at fakultetet har lønnsforpliktelser for flere faste stillinger enn tidligere og 
medfører ikke en økning i driftsbevilgningen. 
 

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 

Styrking SVT 2012 750 

Førstesemesterstudiet - resultatuttelling studiepoeng 2 369 

Endring bidrag infrastruktur 1 199 

Styrking Griegakademiet 2012 1 000 

Budsjettramme 2012 324 057 

  

Endring fra 2011 28 660 

 
 

Øremerkede midler 2012 
I tillegg til basisbevilgning/grunnbudsjett har fakultetet fått finansiering av en rekke 
midlertidige øremerkede tiltak. Totalt beløper dette seg til 15,8 millioner kroner. 
 
Utstyrsmidler til Griegakademiet er i 2012 økt med 1 million til 2 millioner. En stilling til region 
og regionalisering som varer til og med våren 2013 tildeles med 800 000 kr (dette var falt ut 
av tildelingsbrevet, men skal rettes opp). Midler til Vitenskapshistorie og Christiebiografi er på 
1,8 millioner. Videreføring av midlertidig professor II stilling og ERC-støtte fortsetter på rundt 
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600 000 kr. Støtte til samarbeidsprosjektet med Københavns universitet om Holbergs skrifter 
blir videreført med 1 million kroner. 
 
Det er sendt et eget brev om en 3-årig bevilgning til 0,5 stilling i global historie. Denne 
stillingen vil bli knyttet til AHKR og er under utlysning. 
 
Det er sendt et eget brev om frikjøp knyttet til UiBs kunstsamling på kr. 0,3 mill. Dette er 
midler som skal benyttes til delvis frikjøp av Siri Meyer på kunsthistorie. 
 

Øremerket 2012  (000 kroner) 

Midlertidig professor II 149 

Frikjøp kunsthistorie (kommer) 300 

3-årig midlertidig 1.aman. 50 % H12-V15 (kommer) 200 

Region og regionalisering (uteglemt i tildelingsbrev) 800 

Studiesentre England og Tyskland 9 073 

Prosjekt vitenskapshistorie & Christie-biografi 1 778 

Holbergs skrifter 1 044 

ERC-støtte 433 

Vitenskapelig utstyr Griegakademiet 2 000 

Sum øremerket 2012 15 777 

 
Deler av grunnbevilgningen er øremerket henholdsvis SVT med 6,1 millioner og SKOK med 
4,4 millioner (NB trykkfeil i tildelingsbrev). 
 

Kostnader - grunnbevilgning 
I tildelingsbrevet er det spesifisert hva som ligger inne av nye faste oppgaver/kostnader som 
må dekkes innenfor basisrammen. 
 
Eksamenskostnader: kr. 1 152 000 
Beregnet driftsunderskudd ex.phil.: kr. 1 154 000 
 
Fakultetene må også ta høyde for at det kan komme kostnader i 2012 knyttet til etter- og 
videreutdanning, som nå er under omlegging. 
 
Tabellen under viser budsjettet for 2012 og regnskap for tidligere år. I tabellen er inntektene 
på 21,6 millioner vedrørende ex.phil. og CMS ikke tatt med fordi disse inntektene 
sannsynligvis vil framkomme som reduserte kostnader. Budsjettet forutsetter at overføringen 
fra 2011 blir brukt i 2012 slik at overføringen til 2013 blir null. 
 

  Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

  2009 2010 2011 2011 2012 

3 inntekter 316,4 324,4 341,9 351,5 353,4 

4 investeringer 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 

5 lønn -260,1 -266,3 -267,1 -274,0 -276,3 

6-7 andre driftskostnader -38,0 -33,4 -34,9 -63,5 -54,0 

8-9 interne transaksjoner -22,1 -18,5 -21,6 -15,7 -38,9 

Overføring fra året før -11,0 -8,7 -2,6 -2,6 15,7 

Resultat grunnbevilgning -14,8 -2,6 15,7 -4,3 0,0 

 

 

Fordeling av rekrutteringsstillinger (og en kommentar om bistillinger) 
Fakultetet har fått 7 nye midlertidige stipendiatstillinger (4 år). Fakultetsstyret må ta stilling til 
hvordan disse skal fordeles. 
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Til sammen er det øremerket kr 56. 693 000 til stipendiatstillinger i 2012 og kr. 7.534 000 til 
postdoktorstillinger. For stipendiater er dette en stor økning av rammene. Dette skyldes i 
hovedsak en omlegging av satsene. Tidligere hadde Det humanistiske fakultet lavere satser 
enn en del andre fakultet ved UiB, men etter omleggingen får alle lik sats for sine 
stipendiater. Dette fører til at HF må være rask med nye utlysninger når det er ledighet i 
stillinger, slik at midlene benyttes innenfor bevilget periode. 
 

  Stipendiater Postdoktorer 

Budsjettramme 2011 rekrutteringsstillinger 
(kroner) 51 162 000 44 260 000 6 903 000 

Lønns- og priskompensasjon (3,1%) 1 586 000 1 372 000 214 000 

Avslutning av 1 midlertidig 3-årig stipendiatstilling 
V11 (helårseffekt) -347 000 -347 000   

Avslutning av 6 midlertidige stipendiatstillinger V12 
(halvårseffekt) -2 079 000 -2 079 000   

7 nye midlertidige 4-årige stipendiatstillinger H12 
(halvårseffekt) 2 426 000 2 426 000   
Videreføring 2 stipendiatstillinger fra H11 
(helårseffekt) 693 000 693 000   
Videreføring 1 postdoktorstillinger fra H11 
(helårseffekt) 347 000   347 000 

Omlegging av finansieringsgrunnlaget 10 438 000 10 368 000 70 000 

Budsjettramme rekrutteringsstillinger 2012 64 226 000 56 693 000 7 534 000 

    

Endring fra 2011 13 064 000 12 433 000 631 000 

    

Antall rekrutteringsstillinger 85 75 10 

 
 
Stipendiatstillinger - midlertidige over 4 år 

I budsjettet for 2012 har fakultetet fått 7 fire-årige stipendiatstilinger til fordeling.  
 
I fakultetets budsjettforslag ble det søkt om 14 nye stipendiatstillinger utenfor rammen (ikke i 
prioritert rekkefølge): 

1. Inntil fire hjemler som skal dekke behovet for egenandeler i større prosjekt der det 
allerede er sendt inn søknader 

2. Meteorologiens historie (AHKR) 
3. Utviklingsforskning/internasjonal helse (FoF) 
4. Oppfølging av nasjonal evaluering av filosofi (FoF) 
5. Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid (GA) 
6. Engelsk lingvistikk og engelsk fagdidaktikk (IF) Det er nå lyst ut 1- 2 stilinger i 

fagdidaktikk 
7. Arabisk (IF) – Denne stillingen er nå utlyst 

8. Norrøn filologi (LLE) 
9. Nettekstremisme/ekstremistisk tale på nettet (LLE) 
10. Maskulinitetsforskning (SKOK) 
11. Mat i skjæringspunktet mellom naturvitenskap og kultur (SVT) 

 
Ut fra oversikten over foreslår vi følgende fordeling av de midlertidige stipendiatstillingene:  
 
IF: 1 stilling til engelsk lingvistikk eller egenandeler i prosjekt  
AHKR: 1 stipendiatstilling til meteorologiens historie eller egenandel i prosjekt  
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FoF: 1 stipendiatstilling til utviklingsforskning eller nasjonal evaluering av filosofi 
LLE:  1 stilling til nettekstremisme/ekstremistisk tale på nettet eller egenandel i prosjekt 
GA: 1 stilling knyttet til stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid 
SKOK: Maskulinitetsforskning 
SVT: Mat i skjæringspunktet mellom naturvitenskap og kultur  
 
Bistillinger 
I tidligere budsjettfordeling for 2012 er det lagt inn professor II-stilling til henholdsvis SVT og 
SKOK. 
 
I forbindelse med mulig forlengelse av stilling som senterleder ved SKOK, og permisjon fra 
stilling innenfor litteraturvitenskap ved LLE foreslås det at LLE i tillegg for kompensasjon for 
undervisningsdelen av stillingen også får anledning til å tilsette i professor II-stilling for å 
ivareta forskningen. Dette begrunnes med at senterleder går inn i sitt tredje åremål noe som 
betyr en permisjon på til sammen 12 år.  
 

Når det gjelder bistillinger for øvrig vil dette bli tatt opp som en del av bemanningsplanen for 
midlertidige stillinger som etter planen skal behandles i fakultetsstyret i september 2012. 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret for Det humanistiske fakultet tar de fremlagte justeringer til budsjettet for 2012 
til orientering. 
 
Fakultetsstyret vedtar at det skal lyses ut professorstilling i japansk. 
 
Fakultetsstyret vedtar at det skal tilsettes i professor II-stilling innenfor fagområdet 
litteraturvitenskap ved en eventuell forlengelse av åremålet som senterleder ved SKOK 
 
Fakultetsstyret vedtar følgende fordeling av 7 fireårige stipendiatstillinger: 
 

 IF: 1 stilling til engelsk lingvistikk/fagdidaktikk eller egenandeler i prosjekt  

 AHKR: 1 stipendiatstilling til meteorologiens historie eller egenandel i prosjekt  

 FoF: 1 stipendiatstilling til utviklingsforskning eller nasjonal evaluering av filosofi 

 LLE: 1 stilling til nettekstremisme/ekstremistisk tale på nettet eller egenandel i 
prosjekt 

 GA: 1 stilling knyttet til stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid 

 SKOK: 1. stilling knyttet til maskulinitetsforskning  

 SVT: 1 stiling knyttet til Mat i skjæringspunktet mellom naturvitenskap og kultur 
 
 
 
 

 
   

 
Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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Budsjettramme for 2012 for Det humanistiske fakultet 
 
Universitetsstyret vedtok budsjettrammer for fakulteter og avdelinger for 2012 i møte 1.12.10 
(sak 76/11). Med dette tildelingsbrevet gis det melding om Det humanistiske fakultets 
budsjettrammer for 2012, informasjon om universitetets rammer i 2012 og om forutsetninger 
for disponering av midlene ved fakultetet. Det vises til fakultetets forslag til budsjett for 2012 
og dialogmøte 12.10.11. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltningen gis i eget vedlegg. 
I dialogmøtet i slutten i oktober ble fakultetets status for resultatoppnåelse gjennomgått. 
Dialogmøtet ga viktige vurderinger som er med i arbeidet med universitetets rapport for 2011 
og planer for 2012.  
 
Vi viser til tildelingsbrevet til universitetet fra Kunnskapsdepartementet for 2012 (10/12719). 
Brevet gir rammer og føringer for 2012. Departementet presenterer endringer i målstrukturen 
for universiteter og høgskoler, blant annet reduksjon i antall styringsparametre fra 34 til 13, i 
tråd med anbefalingene fra handlingsromutvalget i 2010. Universitetets virksomhetsmål for 
2012 behandles av universitetsstyret 16. februar 2012. 
 
Forsknings- utdannings- og forskerutdanningsmeldingene vurderer status og utfordringer for 
universitetets hovedoppgaver. Det vises til brev om opplegg for arbeidet med meldingene.  
 
Med utgangspunkt i universitetets strategi 2011-2015, bygger budsjettfordelingen på videre 
på prioriteringene fra 2010 og 2011. Det er sentralt å tilstrebe best mulige rammebetingelser 
for universitetets grunnenheter innenfor utdanning og forskning. Følgende generelle forhold 
ble lagt til grunn ved budsjettbehandlingen i universitetsstyret: 
 

 Departementets lønns- og priskompensasjon på 3,1 % videreføres til alle enheter 

 Satsing på fri grunnforskning og kvalitet som grunnlag for prioritering 

 Innføring av lik sats for alle rekrutteringsstillinger 

 Kostnader ved utdanning følger inntektsstrømmen 

 Videreføring av resultater i finansieringsmodellen fra KD med 75% av RBO og 75% 
av studiepoeng 

 Styrking av Universitetsmuseet, vitenskapsteori og Griegakademiet 

 Økning i universitetets investeringsrammer for bygg og vedlikehold  

 Husleiemodellen innføres også for undervisningsrom 

 Satsing på energisparing og effektivisering 

 Sentraladministrasjonen får et budsjettkutt på 2%  
 
 

Referanse Dato 

2011/4910-STVE 15.01.2012 
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I det følgende gis en gjennomgang av viktige prinsipper bak fordelingen av 2012 budsjettet. 
 
Generelle kommentarer til budsjettet for 2012 

I 2012 er basisrammen for fakultetene styrket med til sammen 11,6 mill kroner gjennom 
tilførsel av basismidler (60% av kostnadene) for nye studieplasser. Midlene for studieplasser 
fordeles i sin helhet til fakultetene. 
 
I 2010 vedtok universitetsstyret å videreføre departementets resultatmodell for forskning til 
fakultetene med 65% av satsene. I sak 34/11 ble det lagt opp til å øke videreføringen til 75% 
av RBO- inntektene i 2012. Det er ikke lagt opp til ytterligere endringer i modellen etter dette. 
Fakultetenes RBO- inntekter øker med 5,2 mill. kroner fra 2011 til 2012 ut fra de oppnådde 
resultatene.  
 
Basert på avlagte studiepoeng økte fakultetenes inntekter fra utdanningskomponenten i 
departementets budsjettmodell med 0,5 mill. kroner.  
 
Rekrutteringsstillinger 

Fra 2003 har universitetet brukt differensierte satser ved tildeling av stipendiatstillinger til 
fakultetene (jf styresak 110/02). Som kjent har det vært fire ulike satser. I 2008 ble satsene 
for nye stipendiatstillinger betydelig økt fra departementets side, både for stillinger som 
finansieres av Forskningsrådet og for stillinger innenfor grunnbevilgningen til universitetene. 
Samtidig ble det innført lik sats for stipendiat- og postdoktorstillinger. Den nye satsen skulle 
bare gjelde de nye stillingene, men dette forbedret og forenklet finansieringen.  
 
Stillinger finansiert av Forskningsrådet (som er treårige) gis med 877.000 kroner som sats i 
2012. For stipendiater innenfor universitetets KD-ramme er situasjonen annerledes, det er 
bare KD-finansierte stillinger tildelt etter 2008 som har bedret finansiering. De fleste 
stillingene ble værende med gammel sats. Basert på årlige lønns- og prisjusteringer er 
satsen for tidligere tildelte stillinger økt til 733.000 kroner i 2012. Det arbeides forstsatt med å 
øke satsene for stipendiater og postdoktorer, slik at stillingene skal være fullfinansierte. 
Innenfor satsene for stillinger finansiert av grunnbevilgningen, har det hele tiden vært lagt til 
grunn at universitetene kunne dekke kostnader til infrastruktur. 
 
I sak 76/11 vedtok universitetsstyret å følge normen i KD og NFR, med en felles sats for alle 
fakulteter og for stipendiater og postdoktorer. Ut fra de samlede tilskuddene fra KD til 
stipendiater og postdoktorer er det beregnet en gjennomsnittlig sats på 753.000 kroner per 
årsverk for stipendiater og postdoktorer i 2012. Fakultetene tilføres denne satsen, det trekkes 
midler til dekningsbidrag til sentrale tjenester på kroner 60 000 per årsverk. Når kostnader til 
stipendiatenes lønn og driftsmidler er dekket, kan fakultetene disponere den resterende 
delen av satsen etter egne vurderinger, som bidrag til dekning av felles driftsutgifter. 
 
Endringen i finansieringen av stipendiater og postdoktorer gir alle fakulteter en større post for 
finansiering av stipendiater og postdoktorer. Samtidig øker fakultetenes øremerkede del av 
basismidlene.  
 
Kostnader knyttet til utdanning 
Med omleggingen av finansieringsmodellen fra 2010, har fakultetene fått større ansvar for 
finansiering av utdanningene. Fra 2012 betaler fakultetene kostnader for kostnader til 
eksamensvakter, deler av eksamensadministrasjonen og leie av eksamenslokaler. Til 
sammen fordeles 10 mill. kroner. Av disse kostnadene ble 2,5 mill. kroner betalt med en 
rammejustering i 2011, økningen i kostnader for 2012 er dermed 7.5 mill kroner. Kostnadene 
er fordelt mellom fakultetene på grunnlag av antall eksamenskandidater i 2010. Tabell 1 gir 
oversikt over fordelingen av kostnadsveksten per fakultet for 2012. 
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Tabell 1. Eksamenskostnader per fakultet 2012 

Antall kandi- Økt kostnad
Fakultet dater 2010 2012
HF 5 977 1 152
MN 8 226 1 631
MO 6 077 1 095
SV 7 440 1 399
JUS 8 689 1 524
PSYK 3 595 698
SUM 40 004 7 500  
 
I 2012 overføres både inntekter og utgifter for førstesemesterstudiet til fakultetene. Samtidig 
overtar fakultetene ansvaret for finansieringen av studiet. Det forutsettes, som før, at alle 
studenter skal få tilbud om opptak til seminarmodellen av ex. phil. undervisningen. Rådet for 
førstesemesterstudier er rådgivende organ for Utdanningsutvalget i spørsmål og saker som 
angår førstesemesterstudiet. Tabell 2 viser inntekter og utgifter for førstesemesteret 2012 
per fakultet. 
 
Tabell 2 Inntekter og kostnader per fakultet for førstesemesterstudiet 

Avlagte studie- Budsjett 2012 Resultat- Egen

Fakultet poeng 2010 (i 1000) midler 100% betaling

HF 71,8 3 524 2 369 1 154

MN 65 3 190 2 145 1 045

MO 32,2 1 580 1 063 518

SV 78,3 3 843 2 584 1 259

PSYK 58,3 2 861 1 924 937

JUS 40,1 1 968 1 323 645

SUM 346,4 17 000 11 431 5 569  
 
Førstesemesterstudiet er kostnadsberegnet til 17 mill. kroner i 2012. Kostnadene per fakultet 
er stipulert ut fra omfanget av avlagte studiepoeng innenfor ex phil i 2010. Til sammen gir 
førstesemesterstudiet 11,4 mill. i resultatinntekter i 2012. Midlene fordeles fakultetene basert 
på avlagte studiepoeng. Fra og med 2013 vil effekter av endring i studiepoeng innenfor 
førstesemesteret inngå som del av fakultetenes ordinære resultatmodell innenfor utdanning. 
 
Etter og videreutdanning 

Fakultetene og instituttene har det faglige ansvaret for all utdanning ved universitetet, også 
etter- og videreutdanning (jf. sak 55/11). Midler til etter- og videreutdanning inngår i 
fakultetenes rammer. Det samme gjelder resultatmidler for avlagte studiepoeng. Senter for 
etter og videreutdanning (SEVU) ved Studieadministrativ avdeling har administrativt ansvar 
og er serviceorgan internt og for eksterne grupper. Universitetsstyret har vedtatt at det skal 
foretas en nærmere vurdering og avklaring av fremtidig organisering av etter- og 
videreutdanning (sak 55/11). Fordeling av kostnader til etter- og videreutdanning vil bli 
besluttet etter at vurderingen, som allerede er i gang, er gjennomført, jf. vedtak i sak 76/11. 
Fakultetene må ta høyde for at det kan komme kostnader til slike tiltak i 2012. 
 
Dekningsbidrag 

De siste årene har det vært stor oppmerksomhet blant universitetene om å få systemer som 
sikrer fullfinansiering av forskningsprosjekter finansiert av andre, av indirekte kostnader i 
prosjekter og behovet for tilstrekkelige satser for dekningsbidrag fra Forskningsrådet og 
andre kilder. Rundskriv R 20- 07 fra Kunnskapsdepartementet fastslår at all eksternt 
finansiert aktivitet skal organiseres i prosjekter med egne avtaler, periodiserte budsjett og 
regnskap. Et førende prinsipp er at budsjett og regnskap skal vise alle direkte og indirekte 
kostnader.  
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I regi av Universitets- og høyskolerådet (UHR) arbeider en arbeidsgruppe for å etablere en 
omforent, landsdekkende modell for beregning av indirekte kostnader i forskningsprosjekter 
etter totalkostnadsprinsippet. I november 2011 ga representantskapet i UHR sin prinsipielle 
tilslutning til en slik modell. Det er et mål at en felles modell implementeres med virkning fra 
2013, dette vil være en modell med vesentlig økning i satsene.  
 
Det er nødvendig å harmonisere UiB-modellen med den nasjonale modellen, jf. omtale i 
styresakene 73/10, 34/11 og 76/11. Dette gjelder nivået for satsene og beregningsmåten. I 
2012 justeres UiB-modellen slik at de eksisterende satsene økes noe, for å få en trinnvis 
tilpasning til de nye og høyere satsene som ventes. Basert på tidligere og pågående 
utredningsarbeid vedtok universitetsstyret en økning i dekningsbidraget for sentrale 
fellestjenester til 120.000 per årsverk. Endringer i beregning av dekningsbidrag vil øke 
inntektene til sentraladministrasjonen. Dette motsvares av en tilsvarende reduksjon i 
rammetilskuddet administrasjonen. Omleggingen ikke får realøkonomisk effekt for 
dimensjonering av de administrative tjenestene. Økningen i dekningsbidragsinntekter 
benyttes til prioriterte strategiske tiltak for forskning innenfor universitetets grunnbudsjett.  
 
I stedet for at hvert institutt belastes dekningsbidrag for fellestjenester, fordeles kostnaden på 
120.000 kroner per årsverk til fakultetene, som kan legge til rette for fakultetsvise tilpassede 
modeller. Dersom husleiekostnadene settes til 55.000 kroner per årsverk, gir det nye 
systemet et samlet dekningsbidrag på 175.000 kroner per årsverk. I vedtaket i sak 76/11 
heter det at virkningene av omleggingen av dekningsbidragsordningen skal utredes. Vi 
kommer tilbake til dette. 
 
Gjennom universitetets store byggeprosjekter er det de siste årene lagt til rette for økt 
bidrags- og oppdragsaktivitet. Det er investert betydelige midler i infrastruktur, som bygg, 
vitenskapelig utstyr og kontorer. I budsjettet for 2009 økte nivået for husleie for alle, men noe 
mer for fakulteter som fikk økte arealer. I budsjettene for 2010 og 2011 (sakene 109/09 og 
72/10) var det også nødvendig å fordele kostnader knyttet til eksternt finansiert virksomhet, 
med regninger på henholdsvis 15 mill. kroner og 20 mill. kroner til fakultetene. Disse 
regningene ble som kjent fordelt etter antall eksternt finansierte årsverk ved hvert fakultet. I 
2011 tilsvarte dette 39.000 kroner per årsverk. Med endringen i opplegget for dekningsbidrag 
fra 2012, avvikles ordningen og midlene tilbakeføres fakultetene.  
 
I 2010 var de samlede inntektene fra dekningsbidrag om lag 28% av lønnsutgiftene. Dette er 
lavere enn minimumsnormen på 40%, som lå til grunn da dagens modell for dekningsbidrag 
ble innført. Utredningene som er nevnt over ventes å konkludere med at det trengs et 
dekningsbidrag som er vesentlig høyere for at eksternt finansiert forskning skal være 
fullfinansiert. Arbeidet med å få økte dekningsbidrag må fortsette. Forskningsrådet har økt 
sine generelle satser de siste årene og slik gitt bedre rom for å få dekket prosjektenes 
indirekte kostnader.  
 
Våren 2011 vedtok universitetsstyret (sak 34/11) å oppheve den generelle bestemmelsen om 
at det ikke skal beregnes dekningsbidrag for prosjekter finansiert av fond og andre spesifikke 
kilder. Dette betyr at det er universitetets vanlige regler for dekningsbidrag som gjelder for 
denne typen prosjekter. Dette er ikke til hinder for at fakultetene kan delta i samfinansierte 
bidragsprosjekter der verdien av universitetets bidrag inkluderer infrastrukturkostnader. Slike 
prosjekter skal bokføres slik at det tydelig går frem hvilken egenandel fakultetene bidrar med.  
 
Felles strategiske budsjettposter i 2012  
Prioritering av kvalitet skal være retningsgivende for satsing på forskning. Det er bakgrunnen 
for å støtte fremragende forskningsmiljø fra universitets fellesbudsjetter de siste årene. I 
budsjettet for 2012 er det satt av 114 mill kroner til felles forskningssatsinger. Av dette er 58 
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mill kroner knyttet til finansiering av sentre for fremragende forskning, SARS- senteret, FUGE 
og til forsterking av rammene for ERC- prosjekter.  
 
Prioritering av tiltak for økt kvalitet i forskningen følges opp med forslag om økte bevilginger. 
Gjennom regjeringens forslag om en økning på 100 mill. kroner til forskningsrådets frie 
prosjektstøtte er det såkalte fellesløftet blitt virkelighet. Universitetets egen budsjettpost for fri 
prosjektstøtte (etablert fra 2006), til søknader innenfor forskningsrådets frie midler, med 
svært gode vurderinger, men som ikke har fått bevilgninger, økt fra 10 til 21 mill kroner i 2012 
for å følge opp fellesløftet. Flere prosjekter vil etter dette få støtte i 2012.  
 
En forutsetning for kvalitet over stor faglig bredde er at det stilles tilstrekkelige driftsmidler til 
disposisjon for den enkelte forsker. Forskningsrådets tidligere ordning med tildeling av små 
driftsmidler forutsettes videreført innenfor fakultetenes rammer, jf tildelingsbrevene til 
fakultetene for 2011. Det er satt av 6 mill kroner til fordeling av driftsmidler for forskere som 
publiserer og oppnår minst 1 publikasjonspoeng per år i en treårs periode, etter en modell 
som ble foreslått av Fagerbergutvalget. Fakultetene får et eget brev om dette, hvor det 
opplyses hvem som får anledning til å få dekket driftsutgifter for forskning i 2012. 
 
I 2011 ble universitetets nye handlingsplan for internasjonalisering vedtatt. Det meste av 
innsatsen for internasjonalisering skjer i fagmiljøene, og utgiftene er i hovedsak i fakultetenes 
budsjetter. I tillegg forvalter Forskningsadministrativ avdeling og Studieadministrativ avdeling 
midler i internasjonaliseringsarbeidet. For 2012 er det satt av 6 mill kroner til finansiering av 
prioriterte tiltak for internasjonalisering, i tråd med handlingsplanen.  
 
Senter for vitenskapsteori underviser i vitenskapsteori og etikk i all forskerutdanning ved UiB, 
omfanget varierer i de ulike programmene. I løpet av 2012 skal universitetets reglement for 
doktorgradsutdanning gjennomgås og omfanget av vitenskapsteori og etikk i programmene 
vil bli vurdert. Etter gjennomgangen vil ulike modeller for finansiering av senterets tjenester 
bli drøftet. De siste årene er senteret styrket økonomisk og gitt ansvar for utvikling og drift av 
studieemner med utspring i dannelsesutvalgets arbeid. I 2012 blir det en ytterligere styrking 
av senterets rammer. 
 
Universitetet gjennomfører et omfattende arbeid for oppgradering av bygningsmassen. Eldre 
uhensiktsmessige bygg selges og midler fra salg brukes til modernisering av andre bygg. 
Ivaretakelse av universitetets realkapital er viktig, og investering av bygg er avgjørende del 
av dette. Fra 2011 til 2012 er universitetets investerings- og vedlikeholdsramme økt med 
4,4%. Satsing på energisparing er prioritert og arbeidet med å installere energimålere i hvert 
bygg er godt i gang. Dette vil gi god oversikt over energiforbruket i ulike bygg og avdelinger. 
Formålet er å stimulere til økt energisparing.  
 
Budsjettramme for Det humanistiske fakultet 

Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell bygger på tre hovedkomponenter: en 
basiskomponent, en utdanningskomponent og en forskningskomponent, (hvor deler er basert 
på resultater (RBO) og deler er basert på øremerkede strategiske midler).  
 
For 2012 synliggjøres disse prinsippene i fordelingen av fakultetenes budsjettrammer.  
Budsjettposten for utdanningskomponenten er antall oppnådde studiepoeng og antall 
utvekslingsstudenter, mens RBO komponenten viser antall doktorgrader, publikasjoner og 
forskningsmidler fra NFR og EU. Kategorien øremerkede strategimidler bestemmes av antall 
øremerkede stipendiat- og postdoktorstillinger, samt andre øremerkede tiltak. Basisrammen, 
som skal sikre stabilitet og ta hensyn til særkostnader ved fakultetene, er relatert til historisk 
fastsatte budsjettrammer, basiskomponenten for studieplasser inngår. Basiskomponenten vil 
framstå som en restkategori etter at forsknings- og utdanningskomponentene er bestemt.  
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I tillegg til inntekter basert på finansieringsmodellen vil instituttinntekter, avskrivingsinntekter 
og inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomhet utgjøre fakultetets budsjettramme.  
 
Basert på disse prinsippene er budsjettrammen for Det humanistiske fakultet for 2012 som 
vist i tabell 3, basert på vedtak i universitetsstyret 01.12.2011.  
 
Tabellen viser hovedkategorier, de aktuelle prosjektnumrene i regnskapssystemet, budsjettet 
for 2011 og 2012. Tabellen viser videre endringer fra 2011, også som andeler. I det videre 
gis det kommentarer til de ulike kategoriene. 
 
Tabell 3 Budsjettramme 2012 for Det humanistiske fakultet 
 
Inntekter  
Det humanistiske fakultet (tusen kr) Prosjekt Bud 2012 Bud 2011 Endring  Endring % 

Basis 000000   167 221      159 833          7 387  4,6 % 

Resultatmidler utdanning 000000    67 016        60 638          6 378  10,5 % 

Resultatmidler forskning 000000    25 593        23 762          1 831  7,7 % 

Øremerkede midler rekruttering stipendiater 720006     56 693        44 260        12 433  28,1 % 

Øremerkede midler rekruttering postdoktorer 720020    7 534          6 903            631  9,1 % 

Andre øremerkede prosjektmidler (jf tabell 4)      14 477        29 810       -15 333  -51,4 % 

Instituttinntekter 000000      10 000        10 000               -    0,0 % 

Avskrivningsinntekter 000000      3 600          3 600               -    0,0 % 

Sum grunnbevilgning   352 134      338 807        13 328  3,9 % 

Bidragsmidler NFR 199995     36 000        28 000          8 000  28,6 % 

Bidragsmidler EU 639995      8 000          5 000          3 000  60,0 % 

Bidragsmidler andre 699995   16 000        14 000          2 000  14,3 % 

Oppdragsmidler 100005          -                 -                 -      

Sum bidrags- og oppdragsmidler       60 000        47 000        13 000  27,7 % 

Sum totalt inntektsbudsjett     412 134      385 807        26 328  6,8 % 

 
Basis: 
Innenfor basisrammen er det tatt hensyn til:  
 
1. Generell pris- og lønnskompensasjon på 3,1 %. Innenfor denne rammen skal også 2012-

effekten av lønnsoppgjøret i 2011 dekkes. 
  
2. I fakultetets basisramme er det lagt til 2.348.000 kroner til videreføring av økningen i 

studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett i 2009. Studieplassene er fordelt med 40 
studieplasser innenfor bachelor- programmene, 10 studieplasser til integrert 
lektorutdanning og 17 plasser til videreutdanning av lærere. Videre er det lagt inn 
helårseffekt og opptak til 5 nye studieplasser fra høsten 2011 med kroner 355.000. 

 
3. Budsjettrammen er styrket med kroner 1.000.000 til Griegakademiet, jf vedtak i sak 

76/11.  
 
4. Basisrammen er styrket med kroner 750.000 til Senter for vitenskapsteori. Samlet er 

kroner 6.070.000 øremerket SVT. I tillegg kommer rekrutteringsstillinger og eventuelle 
resultatmidler. SVT skal kunne søke tilskudd fra fakultetets felles budsjetter.  

 
5. Innenfor budsjettrammen er kroner 5.352.000 øremerket Senter for kvinne og 

kjønnsforskning. I tillegg kommer rekrutteringsstillinger og eventuelle resultatmidler. 
SKOK skal kunne søke tilskudd fra fakultetets felles budsjetter.  
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6. Som omtalt over, er ordningen med at fakultetene betalte en regning for infrastrukturtiltak 
i 2010 og 2011, fordelt etter antallet eksternt finansierte årsverk, avviklet i 2012. det gjør 
at fakultetet har fått tilført 1.199.000 kroner innenfor basisrammen.  

 
7. Ny finansieringsordning for rekrutteringsstillinger reduserer basisrammen med kroner 

760.000 med tilsvarende økning i budsjettposten for rekrutteringsstillinger. Samtidig vil 
den nye satsen gi fakultetet mulighet til å få finansiert indirekte kostnader, som bidrag til 
husleie.  

 
8. Fakultetets husleietilskudd er økt med kroner 1.212.000 som følge av innføring av modell 

for betaling av undervisningsrom. Fakultetets husleiekostnad, inkludert energi, er 
budsjettert til 34.226.000 kroner i 2012. 

 
9. Innenfor inntektsrammen skal minimum kroner 1.800.000 benyttes til investeringsformål. 

Mer omfattende investeringsprosjekter i bygg og infrastruktur skal tas opp med 
universitetsledelsen for godkjenning før iverksettelse. 

 
Utdanning: 
 
1. Utdanningskomponenten øker med kroner 6.378.000 samlet, fordelt med kroner 

1.784.000 i lønns- og priskompensasjon, kroner 225.000 for økning i oppnådde 
studiepoeng og kroner 2.369.000 for etablering av resultatkomponent for avlagte 
studiepoeng i førstesemesterstudiet. 

 
RBO: 
 
1. RBO komponenten er økt med kroner 1.831.000 samlet, fordelt med kroner 737.000 i 

lønns- og priskompensasjon og kroner 3.769.000 som følge av økning i komponentenes 
vekting fra 65% til 75%. Komponenten er redusert med kroner 2.675.000 som følge av 
redusert uttelling i resultatmodellen.  

 
Rekrutterings- og kvalifiseringsstillinger: 

 
Stipendiatstillinger: 

1. Til sammen er kroner 56.693.000 av fakultetets budsjettramme øremerket 
stipendiatstillinger i 2012. I alt skal 75 stillinger skal være besatt. I tillegg til lønns- og 
driftsmidler skal budsjettrammen dekke sentrale felleskostnader på kroner 60.000 per 
stilling og bidra til dekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger.  

 
2. Budsjettrammen er økt med kroner 1.372.000 i lønns- og priskompensasjon. 
 
3. Budsjettrammen for stipendiatstillinger er redusert med 347.000 kroner ved avslutning av 

en midlertidig 3 årig stipendiatstilling våren 2011 (helårseffekt) og med kroner 2.079.000 
for avslutning av 6 midlertidige stipendiatstillinger våren 2012 (halvårseffekt). Det lagt inn 
2.426.000 kroner til finansiering av 7 fireårige stipendiatstillinger med virkning fra høsten 
2012 og kroner 693.000 til videreføring av 2 stipendiatstillinger fra høsten 2011 
(helårseffekt). 

 
4. Omlegging av finansieringsgrunnlaget for rekrutteringsstillinger gir økning i 

budsjettrammen med kroner 10.368.000. 
 
Postdoktorstillinger 

1. Til sammen kroner 7.534.000 av budsjettrammen er øremerket postdoktorstillinger i 
2012. I alt skal 10 stillinger være besatt. I tillegg til lønns- og driftsmidler skal 
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budsjettrammen dekke sentrale felleskostnader med kroner 60.000 per stilling, samt 
bidra til dekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger.  

 
2. Budsjettrammen er økt med kroner 214.000 i lønns- og priskompensasjon. 
 
3. Budsjettrammen for postdoktorstillinger er økt med kroner 347.000 som følge av 

videreføring av en postdoktorstilling fra 2011(helårseffekt). 
 
4. Omlegging av finansieringsgrunnlaget for rekrutteringsstillinger gir økning i 

budsjettrammen for postdoktorstillinger med kroner 70.000. 
 
Andre øremerkede midler 
Tabell 4 viser andre øremerkede budsjettmidler for Det humanistiske fakultet og under 
tabellen gis merknader til prosjektene. 
 
Tabell 4 Andre øremerkede midler 

     

Annet øremerket HF 2011 Bud 2012 Endring Endring-% 

Vitenskapelig utstyr Griegakademiet 1 000          2 000         1 000  100,0 % 
Prosjekt vitenskapshistorie, inkl forfatter 1 148          1 778            630  54,9 % 
Midlertidig professor II 142             149                7  5,2 % 
ERC- støtte 420             433              13  3,1 % 
Studiesentre England og Tyskland 8 800          9 073            273  3,1 % 
Holbergs skrifter 1 000          1 044              44  4,4 % 
Region og regionalisering stilling til HF 800               -             -800  -100,0 % 
Førstesemester 

16 500               -    
  

 -16 500  -100,0 % 

Sum 29 810 14 477 -15 333 -51,4 % 

 
1. Det er lagt inn utstyrsmidler til Griegakademiet med kroner 2.000.000 
2. Fakultetets ERC- prosjekt er gitt en forsterkning med kroner 420.000  
3. HF- fakultetet har ansvar for å følge opp tilskuddsordningen til Det norske studiesenteret i 

Storbritannia (NSS) og Det tysk- norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) og ordningen med 
årskurs i engelsk ved University of Newcastle (UoN). For 2012 utgjør dette kroner 9 073 
000 og skal fordeles slik: NSS York kroner 5 660 000, DNSZ Kiel kroner 610 000 og 
årskurs ved UoN kroner 2 660 000: 

a. Tilskuddet til DNSZ skal nyttes til tilrettelegging for studenter i Kiel gjennom drift av 
studiesenteret, kontakt med Universitetet i Kiel og informasjon til norske studenter som 
ønsker å ta deler av sin utdanning i Kiel.  

b. Tilskuddet til NSS skal brukes til tilrettelegging for norske studenter i York gjennom drift av 
studiesenteret, velferdstiltak for norske studenter i York, informasjon til norske studenter 
som ønsker å ta deler av sin utdanning i York samt dekke kostnader tilknyttet 
mellomfagstillegget som senteret tilbyr. Driftsmidlene til NSS inkluderer også midler som 
Statens lærerkurs har benyttet til etterutdanning av lærere i engelsk i York  

c. Midlene til årskurs i engelsk ved University of Newcastle skal dekke helårseffekten for 
kurset i Newcastle og administrering av tilbudet.  

4. I tråd med endring i finansieringsmodellen for utdanningskomponenten er finansieringen 
av ex. phil. endret for 2012, slik at fakultetene dekker kostnader og mottar inntekter for 
tiltaket, jf. omtale ovenfor. Til sammen skal fakultetene betale 17 mill. for tiltaket og 
midlene vil overføres Det humanistiske fakultet på prosjektnummer 700245. Belastningen 
for Det humanistiske fakultet vil være 3.420.000 kroner. 

5. Det er satt av 1.778.000 kroner til satsing på vitenskapshistorisk forskning, jf vedtak i 
februar 2008. Bevilgningen er økt fra 2011 i forbindelse med utlysning av et tidsavgrenset 
engasjement (2,5 år) for forfatter til å skrive en biografi om W. F. K. Christie.  

6. Det er lagt inn kroner 800.000 til videreføring av en 3 årig midlertidig stilling (høst 2010 - 
vår 2013) knyttet til forskningsområdet region- og regionalisering. 
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7. Fakultetet tildeles 1.044.000 kroner til prosjektet nyutgivelse av Holbergs samlede verker. 
Dette er et samarbeidsprosjekt med Københavns Universitet. 

8. Det er satt av kroner 4.600.000 til Senter for middelalderstudier, SFF- CMS innenfor 
universitetets felles forskningssatsinger. Det gis eget brev om dette og tildeling overføres 
fakultetet tertialvis.  

9. Senter for Griegforskning er en selvstendig enhet innenfor universitetets organisasjon 
med eget styre. Det vises til eget brev hvor driftsopplegget av senteret beskrives. Sentret 
vil motta et eget tildelingsbrev. 

10. Fakultetet tilføres midler til frikjøp av professor Siri Meyer til innsats for universitetets 
kunstsamling ved Eiendomsavdelingen  

 
Overføring fra 2011 
Fakultetet hadde negativ overføring fra 2010 på 2,6 mill. kroner innenfor grunnbevilgningen. 
Som kjent har det vært dialog om fakultetets underskudd de siste årene. I følge fakultetets 
prognoser vil det bli en overføring av ubrukte midler til 2012 på 11 mill. kroner. Det vurderes 
som svært positivt at fakultetet har klart å håndtere underskuddet raskere enn det først ble 
forventet. Samtidig vurderes det som viktig å fortsette dialogen om fakultetets økonomiske 
situasjon og bruk av fakultetets overføringer.  
 
BOA 
Innenfor fakultetets bidragsforskning er det budsjettert med 60 mill kroner, med 36 mill kroner 
fra Forskningsrådet, 8 mill. kroner fra EU og 16 mill. kroner fra andre finansieringskilder. Det 
er ikke budsjettert med oppdragsinntekter i 2012. Det er lagt til grunn i budsjettet at fakultetet 
skal ha 12 stipendiater og 14 postdoktorer finansiert av eksterne midler i 2012. Krav til 

detaljer for budsjettene for BOA- prosjekter er gitt under. Budsjettskjema for hvert prosjekt 
oversendes Økonomiavdelingen ved prosjektoppretting. Det arbeides for å bedre service for 
den bidrags- og oppdragsfinansierte delen av universitetets forskning, og i dette arbeidet er 
det å sikre at betalingsplanen revideres og blir realistisk ved kontraktsinngåelsen viktig.  
 
Generelle kommentarer 

Arbeidet med økonomisk styring og gode budsjettprosesser er viktig, både for virksomhet 
finansiert gjennom grunnbudsjettet og for bidrags- og oppdragsvirksomheten. Fakultetet skal 
vurdere og skal iverksette tiltak som reduserer sannsynligheten for at ambisjonene ikke nås 
og som begrenser konsekvensene hvis dette likevel skulle skje. Fakultetet disponerer den 
rammen som er tildelt som grunnbevilgning med de føringene som er gitt her, innenfor 
gjeldende regler i økonomireglementet med reglementets rutiner, innenfor den myndigheten 
som er fastsatt og dokumentert i Regelsamlingen og myndighetskartet og ellers innenfor de 
generelle retningslinjene som er omtalt i dette brevet. God ressursforvaltning er viktig for å 
mestre nye utfordringer. Det er viktig å ha informasjon om måloppnåelse av igangsatte tiltak. 
Fakultetsstyret avgjør frekvens og omfang ut fra risiko og vesentlighet.  
 
Fakultetene skal utarbeide disponeringsplan for bruk av tildelte midler. Fakultetsstyrets 
fordeling av midler, periodisert budsjett og fakultetsstyres behandling av forskningsmelding, 
forskerutdanningsmelding og utdanningsmeldingen skal imøtekomme dette hensynet.  
 
Fakultetene har ansvar for å fordele bevilgningene til instituttene. Generelle retningslinjer for 
forvaltning av budsjettene er gitt i Regelsamlingens del 7. Fakultetets budsjettdisponeringer 
skal legges inn i økonomisystemet, slik at fakultetets økonomiplan blir synlig som et budsjett. 
Universitetsdirektøren vil forholde seg til denne økonomiplanen og vil etter behov innhente 
avviksforklaring i forbindelse med universitetets månedsrapportering. Det legges til grunn at 
fakultetsstyret får økonomistatus, med budsjett og regnskap til behandling minimum fire 
ganger årlig. Det vises for øvrig til rapporteringskrav i Regelsamlingens del 7.  
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Fakultetets utdannings-, forskerutdannings- og forskningsresultater vil bli tema i forbindelse 
med dialogmøtene høsten 2012. Innen 15.04.2012 bes fakultetet utarbeide utdannings- og 
forsknings- og forskerutdanningsmeldinger. Det vises til egne brev om dette.  
 
Det legges til grunn at fakultetene utvikler systemer slik at effektiv ressursbruk sikres og at 
fakultetet drives i samsvar med gjeldene lover og regler. Det skal være dialogmøte mellom 
fakultet og institutt før universitetsledelsens dialogmøte med fakultetet høsten 2012. 
 
Dersom fakultetet har kommentarer til noe i dette tildelingsbrevet, vennligst ta kontakt med 
undertegnede.  
 
Vi ser fram til godt samarbeid med Det humanistiske fakultet også i 2012!  
 
 
 
 
 
 
 
Kari Tove Elvbakken 
universitetsdirektør   Kjell Bernstrøm 

økonomidirektør  
 
 
 
 
Vedlegg 

1. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning 2012 
2. Signaturprøveskjema 
3. Register over ansatte med bestillingsfullmakt 
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Vedlegg 1. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2012 
 
Økonomimodell, kontostreng og kontoplan  

Det er ingen endringer i økonomimodell, kontostreng eller kontoplan i 2012. 
 
Budsjettering  
Universitetets hovedbudsjett i økonomisystemet er B3-budsjettet. B1-budsjettet er å forstå 
som en rammeoversikt som viser hva totalbudsjettet for avdelingen er. Fakultetene og 
avdelingene er ansvarlig for å avstemme B3 mot B1. Økonomiavdelingen vil foreta 
månedlige kontroller av at B1 og B3 er lik og avstemt.  
 
Fakultetene kan selv velge detaljeringsgrad for budsjettene i økonomisystemet (B3), men det 
skal minimum budsjetteres med detaljarter for alle enkeltavsetninger over 0,5 mill. kroner. 
 
Kravene til budsjettering gjelder også for BOA- virksomhet som føres i fakultetets stedkoder. 
Det skal lages særskilte budsjetter for denne virksomheten.  
 
Det skal settes samlet budsjettmål for  

- Bidrag fra Forskningsrådet  
- Bidrag fra EU,  
- Bidrag fra andre  
- Oppdrag  

 
Det skal budsjetteres etter vanlige retningslinjer i disse hovedprosjektene. Merk at lønn skal 
budsjetteres i disse prosjektene. Det skal også budsjetteres med planlagt egenandel og 
egenfinansiering. Det skal budsjetteres med ytterligere detaljer i selve prosjektmodulen.  
 
Det skal settes opp budsjett for årets investeringer i kontoklasse 4 på motpart 00 for hver 
budsjetterende enhet. I tillegg skal den planlagte effekten av avskrivninger innenfor 
forpliktelsesmodellen budsjetteres på gjeldende arter i klasse 4, 6 og 3 på motpart 81.  
 
Økonomiavdelingen legger budsjettrammen inn i økonomisystemet i budsjett B1. Fakultetene 
og avdelingene skal periodisere både inntekts- og kostnadsbudsjettene i økonomisystemet, i 
budsjett B3 innen 31. januar 2012. Budsjettene skal periodiseres for inntil 12 måneder. 
Budsjettene skal i rimelig grad være konsistent med konteringen. Deretter vil det ikke være 
anledning for fakultetene å endre budsjettrammen med mindre det er behandlet og vedtatt i 
universitetsstyret.  
 
Inntektene fra departementet i 2012 blir periodisert med universitetets periodiseringsnøkkel. 
Samme periodiseringsnøkkel skal brukes ved budsjettering av inntekter fra KD. Det vises til 
informasjon på Økonomiavdelingens nettsider. 
 
Internhusleien blir belastet månedsvis med 1/12 i hver måned.  
 
Fakultetene skal budsjettere med utgangspunkt i konkrete planer og utlede månedsbudsjett. 
Hensikten er at månedsbudsjettene, som danner grunnlag for den løpende rapporteringen 
gjennom året, skal være basert på enhetenes faktiske planer. Periodisering av større 
kostnadsposter skal skje i samarbeid med regnskapskontoret.  
 
Sosiale kostnader  

I 2012 er ferielønnssatsen 12 %. Arbeidsgiverandelen av pensjonspremien er 12,09% av 
brutto årslønn inkludert OU-midler. Arbeidstakerandelen av pensjonspremien (2%) er 
inkludert i lønnsutgiftene. Gruppelivsforsikring vil være 1126 kroner for hver person. 
Arbeidsgiveravgiften er 14,1% og regnes av lønn, ferielønn, pensjon og gruppelivsforsikring. 
Det vises til Økonomiavdelingens intranettsider der kalkylemal for lønnskostnader finnes.  
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Kopi- og papirpenger  
Avtalen med Kopinor skal reforhandles i løpet av våren 2012. For våren 2012 beregnes 
avgiften som i 2011 med en avgift på 376,4 kroner per år per student. Ordningen med 
kompendiesalg gjennom Studia videreføres inntil videre. Betaling for studenters utskrifter fra 
universitetets nettverksprintere, skjer i regi av IT-avdelingen. Dette betyr at lokale 
innkrevingsordninger for utskrifter skal være avviklet. 
 
Internhusleie  
Modellen ble vedtatt i 2010 (sak 8/10) og detaljerte retningslinjer ble vedtatt i styresak 19/10.  
Internhusleiemodellen for dekking av arealkostnader har følgende komponenter: 

 En grunnleie som varierer per kvm etter lokalenes kvaliteter 

 En komponent for drift og felleskostnader som beregnes per kvm 
I tillegg beregnes det: 

 En komponent for energikostnader 

 En komponent for kostnader for undervisningsrom 
 
Arealkostnadene har økt mer enn lønn- og priskompensasjonen de siste årene, med høyere 
prisvekst innenfor bygg og anlegg og med universitetets investeringsbudsjetter. På bakgrunn 
av kostnadsanslagene for universitetets bygningsdrift i 2012, er det vedtatt en vekst 5,3 % for 
2012, det er 2,2 % mer enn lønns- og priskompensasjonen.   
 
De budsjetterte energikostnadene øker med 5,2%. Energiprisene varierer gjennom året. Selv 
om det er inngått flere fastprisavtaler, kan det ikke utelukkes at det blir nødvendig å avregne 
faktisk energikostnad, dersom denne blir vesentlig høyere enn budsjettert. For 2012 blir 
prisene som følger: 
 

 
 
Fra 2012 kostnadsbelastes undervisningsrommene etter antall bestilte plasstimer. Dette 
skjer ved at fakultetene avregnes en snittpris på kroner 3,35 per plass per time som er 
bestilt. I 2012 er det gitt budsjettmessig omfordeling slik at ingen fakulteter skal vinne eller 
tape på selve innføringen. Endringer fra og med 2012 vil gi gevinst eller tap. Omfordelingen 
er basert på data fra web- og rombookingsystemet for høsten 2010 og våren 2011.   
 

Fakultet beløp (tusen) 

HF                1 212  

MN                 (852) 

MO                 (105) 

SV                  278  

JUS                 (710) 

PS                 (305) 

UIB felles                  482  

Sum                     (0) 

 
Oversikter viser at universitetet samlet har en kapasitetsutnyttelse på om lag 66% for 
undervisningsrommene. Det er særlig midt i uken og midt på dagen det er stor etterspørsel 
etter undervisningsrom. Motsatt er det ledige rom mandager og fredager. Det vil bli vurdert å 
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bruke en viss kostnadsforskjell for bookinger avhengig tidspunkt for å bidra til bedre 
utnyttelsen av kapasiteten. Dette i så fall vil bli kunngjort i eget brev. Fakultetene vil som 
tidligere bli belastet en sum per måned for undervisningsrom. Det legges opp til at denne vil 
bli avregnet per semester etter data for bestilte rom. Avbestilte rom kostnadsbelastes ikke.   
 
Dekningsbidrag, indirekte kostnader og egeninnsats  
I prosjektmodulen skilles det mellom det dekningsbidraget som er avtalt med den som 
finansierer prosjektet (inntektsdekningsbidrag) og det dekningsbidraget som beregnes for 
universitetets kostnader (kostnadsdekningsbidrag).  
 
Dersom inntektsdekningsbidraget er lavere enn kostnadsdekningsbidraget, vil forskjellen 
automatisk bli ført som egenandel i prosjektet. Kostnadsdekningsbidraget er satt til 40 % i 
prosjektmodulen og alle inntekter fra dette tilfaller det ansvarsstedet hvor prosjektet føres, 
normalt ved et institutt. Universitetets fellesøkonomi belaster fakultetene med kroner 120.000 
i administrasjonskostnader per BOA-årsverk med 1/12 hver måned. Fakultetene får fullmakt 
til å utarbeide modeller for videre belastning av sine ansvarssteder. Fakultetet som forvalter 
arealene, har fullmakt til å belaste ansvarsstedet med husleie og eventuelle andre kostnader. 
Husleiebelastningen vil normalt være kroner 55.000 per årsverk.  
 
Instituttene har ansvar for at reelle indirekte kostnader synliggjøres både i budsjettet og i 
regnskapet for bidrags- og oppdragsvirksomheten. Oppdragsprosjekter skal alltid 
fullfinansieres for å unngå konkurransevridning. Bidragsprosjekter kan delfinansieres av UiB, 
og universitetets egeninnsats i disse tilfellene, for eksempel bidrag til å finansiere indirekte 
kostnader og eventuell annen egenfinansiering, skal synliggjøres i prosjektbudsjettene og 
prosjektregnskapene. Instituttene har ansvar for at alle indirekte kostnader føres per prosjekt.  
 
Innkjøp  

Etter økonomireglementet skal bestilling av varer og tjenester være skriftlige og godkjennes 
av tilsatt som har budsjettdisponeringsmyndighet. Det elektroniske bestillingssystemet skal 
benyttes jf. styresak 48/07. Som statlig institusjon er universitetet lovpålagt å gjennomføre 
konkurranse ved alle anskaffelser for å sikre optimal ressursutnyttelse. Ved anskaffelser over 
kroner 100.000, stilles strenge krav til gjennomføring og dokumentasjon. Kontor for innkjøp 
skal bistå i alle innkjøp over kroner 100.000 dersom det ikke foreligger rammeavtaler.  
Felles rammeavtaler er basert på konkurranse og gir tilgang for alle enheter til å foreta 
enkeltkjøp uansett beløpsgrense hos avtaleleverandøren(e). For produkter som kan kjøpes 
gjennom etablerte rammeavtaler, er enhetene forpliktet til å benytte avtalen(e). For mer 
informasjon se http://innkjop.uib.no 
 
Budsjettdisponeringsmyndighet 
I reglementet for økonomistyring er begrepet anvisning tatt inn i budsjettdisponeringsfullmakt. 
Ved UiB har rektor, som styrets leder, delegert budsjettdisponeringsmyndigheten til 
universitetsdirektøren. Så lenge delegering av budsjettdisponeringsmyndighet er del av den 
systematiske delegeringen av samlet budsjettdisponeringsmyndighet, kan den delegeres til 
instituttledere. Universitetsdirektøren delegerer dersom budsjettdisponeringsmyndighet ikke 
er del av den systematiske delegeringen av samlet budsjettdisponeringsmyndighet. Dette 
kan gjelde delegering til prosjekter og seksjoner. Fakultetsdirektør eller dekan (ved fakulteter 
med ansatt dekan) eller instituttleder kan ikke delegere budsjettdisponeringsmyndighet 
videre i disse tilfellene. Økonomiavdelingen er saksbehandler for disse sakene.  
 
Universitetet skal ha register over hvem som har budsjettdisponeringsmyndighet. Det gjøres 
ut fra skjema for signaturprøver, jf. vedlegg. Person med budsjettdisponeringsmyndighet kan 
foreta delegeringen av bestillingsretten til bestiller. Delegeringen skal skje skriftlig med 
angivelse av bestillingsrammer som kan spesifiseres både økonomisk og eventuelt innenfor 
produktområder.  

http://innkjop.uib.no/


 side 14 av 15 

 

 

   

 
I tråd med dette bes fakultetet sørge for at institutter (grunnenheter) fyller ut skjema: 
”Register over ansatte med rolle som rekvirent, bestiller og anviser i IBX og BasWare”, jf. 
vedlegg 2:  
http://www.uib.no/persok/skjema/intern/regnskap/Signaturproveskjema.doc, og sender disse 
i utfylt stand til regnskapskontoret.  
 
Fakultetene bes sørge for at instituttene fyller ut de to skjemaene og sender dem til 
regnskapskontoret. Dersom det i løpet av året er endringer i fullmakter eller noen slutter, som 
er tildelt rolle, må skjema sendes inn.  
 
For mer opplysning om budsjettdisponeringsmyndighet, se budsjettdisponeringsmyndighet 
og signaturprøver på intranett.  
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Vedlegg 2. Signaturprøveskjema  
(Skjema kan også hentes elektronisk på ØAs hjemmesider og sendes til regnskapskontoret.) 
 
 
Gyldig fra: ………………………………….………….  
Ansvarssted: (6 siffer) ………………………………  
Institutt/avdeling: .…………………………………... 
 
 

Tittel Navn (Blokkbokstaver) Signatur Dato 

    

    

 
Personer med anvisningsrett skal signere på skjema 
  
Ved institutt/grunnenhet:  
- Instituttleder anviser. Instituttleder kan delegere til administrasjonssjef å anvise.  
 
Ved fakultetssekretariatet:  

 Ved fakultet med valgt dekan, anviser fakultetsdirektøren. Dersom fakultetsdirektøren 
ikke er til stede, anviser dennes stedfortreder  

 Ved fakulteter med prøveordning med ansatt dekan, anviser dekanen. Dekanen anviser 
ved Det matematisk- naturvitenskapelige og Det medisinsk- odontologiske fakultet. 
Dekanene kan delegere til fakultetsdirektøren å anvise.  

 
Ved administrativ avdeling: Avdelingsdirektøren anviser. Avdelingsdirektørens stedfortreder 

anviser i dennes fravær. 
 
 
Vedlegg 3. Register over ansatte med bestillingsfullmakt  
Skjema kan også hentes elektronisk på ØAs hjemmesider og sendes til regnskapskontoret. 
 
 
 
 

 



 

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

 

  

  

 

 

 

Rekruttering til masterprogrammene ved fakultetet  

 

 

Dokumenter i saken: 

 Søkertall og opptakstall 2007 – 2011, tabell 1 

 Masteropptaket i 2011, tabell 2 

 Suppleringsopptaket i 2012, tabell 3 

 

Universitetsstyret har vedtatt en totalramme på 255 

studieplasser på masternivået for Det humanistiske 

fakultet. Fakultetets programportefølje inkluderer tre 

femårige integrerte masterprogrammer 

(lærerutdanningen og musikkterapi) med til sammen 

72 studieplasser per studieår, men disse plassene er 

medberegnet i studieplassene på lavere grad. For 

første gang har universitetsledelsen som en del av 

utdanningsmeldingen, bedt fakultetene om en konkret 

fordeling av rammen som er satt av for 

masterprogrammene. 

 

Forklaring til tabellene 

Tabell 1 viser hvordan søkertall og opptakstall har 

utviklet seg de siste årene (2007-2011).  Tabell 2 gir 

en detaljert oversikt over opptaket i 2011 (vår og 

høst) og en tilsvarende oversikt over 

suppleringsopptaket 2012 vises i tabell 3.  

 

Tallene er satt opp slik at alle studenter som er tatt 

opp i samme kalenderår er tatt med under dette året, 

slik at f.eks. opptakstallene for 2011 inkluderer de 

som ble tatt opp våren og høsten 2011, selv om vår 

2011 strengt tatt er en supplering til høsten 2010. 

Opptakstall for det internasjonale opptaket og 

kvoteopptaket er ikke tatt med. Til sammen utgjør 

dette 11 studenter i 2011. Det kan forekomme mindre 

avvik fordi noen søkere sender søknad pr brev 

utenom fristen og kommer derfor ikke med i 

søkertallene.  

 

 

Dato: 07.02.2012 

Arkivsaksnr: 2012/1795-ROW 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

7/12 

21.02.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Utvikling 

I 2007 hadde vi 449 søkere til masterprogrammene 

mens det tilsvarende tallet i 2011 er 396, herav 62 

søkere til erfaringsbasert master i undervisning. Dette 

utgjør en nedgang på 53 søkere (11 %) siden 2007 

(søkertallet for master i utøvende musikk er satt lik 

opptakstall for 2007 og 2008). Fra 2010 til 2011 var 

det likevel en økning i søkertallet på 51 søkere, fra 

345 til 396. 

 

I 2011 ble det tatt opp 190 studenter (de som har 

takket ja til studietilbudet). Av disse er 32 tatt opp på 

erfaringsbasert master. Siden dette er et 

deltidsstudium vil disse studentene bare produsere 

halvparten så mange studiepoeng som ordinære 

studenter, og tilsvarer derfor 16 heltidsstudenter. I 

tillegg kommer 5 kvotestudenter og 6 internasjonale 

søkere.  Det er ingen endring i opptatte studenter fra 

2010 og 2011 (191 og 190 studenter), mens det er en 

nedgang sammenliknet med årene før.  

 

Vurderinger 

Nedgang i både søker- og opptakstall på 

masterprogram gir grunn til bekymring. Det må være 

et overordnet mål for fakultetet å øke rekrutteringen til 

masterprogrammene. I forbindelse med årets 

utdanningsmelding er instituttene bedt om å gi en 

tilbakemelding på eventuelle strategier som er 

diskutert i fagmiljøene for å øke rekrutteringen. Det er 

avgjørende at informasjonen til potensielle interne og 

eksterne søkere er god nok slik at vi tiltrekker oss 

kvalifiserte søkere. Fakultetsledelsen vil i året som 

kommer arbeide videre med tiltak for å øke 

rekrutteringen på bakgrunn av tilbakemeldingene fra 

instituttene.  

 

Det bør også være et mål å sikre at alle kvalifiserte 

søkere får et tilbud om studieplass. I noen fag har det 

i enkelte tilfeller vært 1-2 kvalifiserte søkere som har 

stått på venteliste fordi fagmiljøene har begrenset 

opptaket på grunn av veiledningskapasiteten. Så 

langt som mulig bør vi unngå ventelister med så få 

søkere, med mindre det er særskilte grunner for 

dette. Hvis vi kan unngå slike begrensninger, vil det 

være enklere å gi tilbud om opptak fortløpende, og vi 

vil ikke være avhengig av å vente med å gi 

tilbakemeldinger før alle opptakskrav er 

dokumenterte. Fakultetet vil være i dialog med 

instituttene om dette i forbindelse med årets opptak. 
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Fra og med 2011 var søknadsfristen om våren 15. 

april, og fordi færre program enn tidligere har 

venteliste er det stort sett mulig å gi tilbud så snart 

søkeren er kvalifisert og har en gjennomsnittskarakter 

på minst C. Høsten 2011 var det kun arkeologi, 

spansk og kunsthistorie som hadde venteliste, men 

dette er noe som kan variere fra år til år. Som det 

fremgår av tabell 2 og tabell 3, er det en betydelig 

andel av søkerne som ikke er reelle, dvs. at de aldri 

sender inn dokumentasjon, eller som ikke er 

kvalifisert, mens noen søkere sannsynligvis faller fra 

fordi de får tilbud tidligere fra andre læresteder. Det er 

derfor viktig å kunne gi tilbud så fort som mulig. 

 

En annen mulighet kan være å arbeide for å øke 

andelen søkere/studenter med utenlandsk (ikke-

vestlig) bakgrunn, men som allerede har norsk 

oppholdstillatelse. Vi har 10-15 slike søkere årlig. Det 

er andre krav til vurdering av disse søkerne enn til 

søkere med norsk/vestlig bakgrunn. I utgangspunktet 

ønsker vi å forsikre oss om at søkerne oppfyller de 

faglige krav til opptak. Vi har de siste årene presisert 

at vi krever NOKUT-godkjenning samt utfyllende 

kursbeskrivelser og pensum for de emner som søker 

mener dekker de krav som stilles i spesialisering i 

faget. NOKUT-godkjenning virker som et rimelig krav, 

men NOKUT vurderer bare selve graden. For mange 

av disse søkerne er det nærmest umulig å skaffe til 

veie den dokumentasjonen vi ber om, og i tillegg er 

det kostbart å oversette de aktuelle dokumentene. 

Dersom vi ønsker å imøtekomme denne 

søkergruppen, kan vi legge opp til en annen form for 

vurdering, f.eks. gjennom intervju eller annet etter en 

innledende vurdering av søkeren (inkludert NOKUT-

godkjenning av grad). Det er vanskelig å vurdere hvor 

mange av disse søkerne som er kvalifisert, men 

denne søkergruppen har potensial for å bli svært stor. 

Det er mye arbeids knyttet til godkjenningsprosessen 

og det vil derfor viktig å legge opp til en praksis som 

sikrer at vi i størst mulig grad vurderer søkere som 

har reelle muligheter for å bli vurdert som kvalifisert. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fakultetsstyret tar saken til foreløpig orientering og 

ber om at en mer konkret strategi for å øke 

søkertallene til masterstudier legges fram med 

utgangspunkt fakultetets utdanningsmelding og 

erfaringene fra opptaket våren 2012. 
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Gjert Kristoffersen  

dekan Trine Moe 

 fakultetsdirektør 

 



Tabell 1

Masteropptaket ved HF

Studieprogram Søknad Opptatt Søknad Opptatt Søknad Opptatt Søknad Opptatt Søknad Opptatt
VIDMAUENG Erfaringsbasert master - engelsk 29 17
VIDMAUNOR Erfaringsbasert master - norsk 33 15
MAHF-ARAB Masterprogram i arabisk 6 5 4 4 4 3 5 2
MAHF-ARB Masterprogram i historie: studieretning arbeidslivsstudier 11 11
MAHF-ARK Masterprogram i arkeologi 30 15 34 17 24 13 31 18 29 12
MAHF-DASP Masterprogram i datalingvistikk og språkteknologi 2 1 2 1 4 2 2 0
MAHF-DIKULT Masterprogram i digital kultur 5 3 8 7 6 6 21 6 11 1
MAHF-ENG Masterprogram i engelsk 47 26 27 18 21 15 42 22 33 15
MAHF-FILO Masterprogram i filosofi 18 9 17 14 23 18 13 9 9 5
MAHF-FRAN Masterprogram i fransk 9 6 10 7 8 6 6 3 8 3
MAHF-GRE Masterprogram i gresk 1 1 2 1 1 1 1
MAHF-HIS Masterprogram i historie 82 54 58 36 54 50 43 28 61 31
MAHF-IDE Masterprogram i filosofi: idehistorie 1 1 0 0
MAHF-ITAL Masterprogram i italiensk 4 3 3 2 4 3 4 2
MAHF-KUN Masterprogram i kunsthistorie 26 10 18 8 24 16 14 10 24 9
MAHF-KUVI Masterprogram i kulturvitenskap 12 9 17 7 13 13 16 11 14 4
MAHF-LAT Masterprogram i latin 1 1 4 5 1 3 3
MAHF-LING Masterprogram i allmenn lingvistikk 5 3 4 1 2 2 3 3 6 2
MAHF-LITT Masterprogram i allmenn litteraturvitenskap 37 20 29 18 22 12 24 13 17 9
MAHF-MUEMV Masterprogram i etnomusikologi og musikkvitenskap 12 6 10 7 2 /
MAHF-MUTP Masterprogram i musikkterapi 11 10 18 13
MAHF-NOFI Masterprogram i norrøn filologi 1 1 1 6 4 2 1 2 1
MAHF-NORD Masterprogram i nordisk språk og litteratu 30 16 13 9 19 15 21 12 15 10
MAHF-RELV Masterprogram i religionsvitenskap 23 13 17 11 9 7 19 12 18 12
MAHF-REG Masterprogram i region og regionalisering 33 11 25 12 17 10 11 8 10 6
MAHF-RREU Masterprogram The Religious Roots of Europe 3 2 3 3 4 1
MAHF-RUSS Masterprogram i russisk 4 4 2 3 10 5 7 6 4 4
MAHF-SPLA Masterprogram i spansk språk og latinamerikastudier 30 13 36 16 27 11 21 11 25 11
MAHF-TEAT Masterprogram i teatervitenskap 4 3 7 2 7 4 9 5 9 2
MAHF-TYS Masterprogram i tysk 8 5 6 6 11 4 5 4 2 2
MAHF-MUUT Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon 10* 10 4* 4 35 12 23 8 18 10
Totalt 267 218 242 199 190

449 353 368 345 396
* Vi har ikke søkertall for disse årene og søkertall er derfor satt lik opptakstall

2007 2008 2009 2010 2011
Søknads og opptakstall 2007-2011



Masteropptaket høsten 2011

Søknadsfristen for masteropptaket var 15.april (tidligere har det vært  1.juni). Masteropptaket foregår på 

den måten at alle som søker får tilsendt omslagsark med informasjon om hvilke papirer som skal sendes inn.  

Resultater fra våren 2011 kan ettersendes. Dersom vi ikke mottar omslagsark blir det sendt ut purring.

De som ikke returnerer omslagsark og ikke har tatt kontakt er samlet i tabellen kolonnen Mangl dok, mens 

de som har gitt beskjed om at de ikke lenger er aktuell som søker er merket med Annulert. En del søkere 

viser seg å ikke være kvalifisert, enten fordi de ikke fullfører grad, har nødvendig spesialisering, eller fordi de 

unnlater å sende inn ettersending. Disse er samlet i kolonnene Avslag - ikke kvalifisert. Noen har

Noen har for dårlige karakterer til å komme inn (for de fagene som har ventelister) og befinner seg i 

kolonnen Avslag – karaktersnitt.  Antall tilbud finnes i kolonnen Tilbud, antall ja svar i kolonnen ja-svar med 

ja-svar i parantes.

Følgende fag har hatt venteliste (kunsthistorie, arkeologi, engelsk og spansk).



Søkertall masteropptak 2009-11

2009 2010 2011 Totalt

MA-ARAB 4 5 9

MA-ARK 18 27 29 74

MA-DASP 1 2 2 5

MA-DIGI 5 17 11 33

MA-ENG 21 42 33 96

MA-FILO 16 8 8 32

MA-FRAN 5 5 8 18

MA-GRE 1 1 2

MA-HIS 54 43 60 157

MA-IDE 1 1 2

MA-ITAL 4 4 8

MA-KUN 16 14 24 54

MA-KUVI 6 12 14 32

MA-LAT 1 3 4

MA-LING 1 3 6 10

MA-LITT 10 22 16 48

MA-MAUEN 28 28

MA-MAUNO 33 33

MA-MUEM 2 2

MA-MUTP 18 18

MA-NOFI 4 1 2 7

MA-NORD 13 11 15 39

MA-RELV 9 18 18 45

MA-RERE 21 12 9 42

MA-RUSS 9 6 3 18

MA-SPLA 27 21 25 73

MA-TEAT 3 9 9 21

MA-TYS 8 3 2 13

Totalt 272 283 368 923



Tabell 2

MASTEROPPTAK HØSTEN 2011
 Tilbud Ja-svar Sem. 

Reg*

Avslag - ikke 

kvalifisert

Avslag - 

karakter

snitt

Avslag - 

karakter

snitt (V)

Annulert  Mangl dok

Totalsum
Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelsk 18 17 16 4 1 6 29
Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i nordisk 17 15 13 6 2 3 5 33
Mastergradsstudium i allmenn lingvistikk 3 2 6 2 1 6
Mastergradsstudium i allmenn litteraturvitenskap 9 9 9 1 1 6 17
Mastergradsstudium i arabisk 3 2 2 2 5
Mastergradsstudium i arkeologi 12 12 12 8 3 3 3 29
Mastergradsstudium i datalingvistikk og språkteknologi 0 0 0 2 2
Mastergradsstudium i digital kultur 2 1 1 6 3 11
Mastergradsstudium i engelsk 15 15 13 6 1 2 9 33
Mastergradsstudium i filosofi - studieretning i filosofi 6 5 5 1 2 9
Mastergradsstudium i fransk 4 3 3 1 1 2 8
Mastergradsstudium i gresk 1 1 1 1
Mastergradsstudium i historie 42 31 30 9 4 6 61
Mastergradsstudium i italiensk 2 2 2 1 1 4
Mastergradsstudium i kulturvitenskap 5 4 4 3 6 14
Mastergradsstudium i kunsthistorie 11 9 9 2 2 1 3 5 24
Mastergradsstudium i latin 3 3 3 3
Mastergradsstudium i nordisk språk og litteratur 11 10 10 4 15
Mastergradsstudium i norrøn filologi 1 1 1 1 2
Mastergradsstudium i region og regionalisering 6 6 6 1 3 10
Mastergradsstudium i religionsvitenskap 12 12 10 2 3 1 18
Mastergradsstudium i russisk 4 4 4 1 4
Mastergradsstudium i spansk språk og latinamerikastudier 13 11 10 5 1 2 4 25
Mastergradsstudium i teatervitenskap 2 2 2 3 4 9
Mastergradsstudium i tysk 2 2 2 2
Masterstudium i utøvende musikk 12 10*
Tilbud: 203 216 179 174 52 15 4 25 75 374



*Registreringstallene for Masterprogram i utøving inkludere kvote og 

intgrad

Registreringstall etter kvoteopptak

studieprogramkode FULBRIGHTINTGRAD KVOTEPROGTotalsum

Mastergradsstudium i datalingvistikk og språkteknologi 1 1

Mastergradsstudium i filosofi 2 2

Mastergradsstudium i fransk 2 2

Mastergradsstudium i historie 1 1

Mastergradsstudium i allmenn lingvistikk 4 4

Totalsum 1 7 5 13



Opptak høst 2010 og høst 2011*
2010-høst 2011-høst

MAHF-ARAB 0 2

MAHF-ARK 16 12 -25 %

MAHF-DASP 1 1 0 %

MAHF-DIKUL 3 1 -67 %

MAHF-ENG 17 14 -18 %

MAHF-FILO 5 7 40 %

MAHF-FRAN 1 6 500 %

MAHF-GRE 1 1 0 %

MAHF-HIS 23 42 83 %

MAHF-INMUT 29 15 -48 %

MAHF-ITAL 2 2 0 %

MAHF-KUN 9 8 -11 %

MAHF-KUVI 9 4 -56 %

MAHF-LAT 3

MAHF-LING 3 6 100 %

MAHF-LITT 10 8 -20 %

MAHF-MUUT 8 12 50 %

MAHF-NOFI 1 1 0 %

MAHF-NORD 4 8 100 %

MAHF-REG 6 6 0 %

MAHF-RELV 10 10 0 %

MAHF-RREU 3 1 -67 %

MAHF-RUSS 3 4 33 %

MAHF-SPLA 10 11 10 %

MAHF-TEAT 5 2 -60 %

MAHF-TYS 2 2 0 %

VID-MAUENG 13 17 31 %

VID-MAUNOR 14 13 -7 %

208 219

*opptakstall (møtt tall er sannsynligvis lavere for begge år)



Tabell 3

Masteropptaket  våren 2012

studieprogramnavn Mangler dok. Avslag-ikke kval.Avslag - karakterVenter Avslag -ikke kvalTilbud Totalsum Ja-svar

Mastergradsstudium i allmenn lingvistikk 1 3 1 1 6 1

Mastergradsstudium i allmenn litteraturvitenskap 1 1 5 7 4

Mastergradsstudium i arabisk 1 1 1 0 3 0

Mastergradsstudium i arkeologi 2 1 1 4 1

Mastergradsstudium i datalingvistikk og språkteknologi 1 1 1

Mastergradsstudium i digital kultur 2 3 5 3

Mastergradsstudium i filosofi - studieretning i filosofi 2 4 6 3

Mastergradsstudium i fransk 3 2 5 2

Mastergradsstudium i gresk 1 1 1

Mastergradsstudium i historie 2 2 9 13 9

Mastergradsstudium i latin 1 1 1

Mastergradsstudium i nordisk språk og litteratur 1 7 8 7

Mastergradsstudium i norrøn filologi 1 1 1

Mastergradsstudium i teatervitenskap 3 1 4 0

Mastergradsstudium i tysk 1 2 3 1

Totalsum 19 5 3 1 2 38 68 35
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Revisjon av retningslinjer for prøveforelesning, intervju, bruk av 
referanser og innstilling ved tilsetting i vitenskapelige stillinger ved Det 
humanistiske fakultet  

 

Dokumenter i saken 

1. Veiledende retningslinjer for prøveforelesning og intervju før tilsetting i vitenskapelige 

stillinger ved Det humanistiske fakultet, vedtatt i fakultetsstyret 16.12.2008 

2. Forslag til reviderte retningslinjer 

Bakgrunn  

Nåværende retningslinjer ble vedtatt i 2008, da ordningen med prøveforelesning og intervju 

var i ferd med å etablere seg ved fakultetet. I lys av de erfaringene vi har gjort senere, er det 

nå behov for å oppdatere dem. I tillegg gjør en uenighet mellom innstillingsmyndighet og 

dekan knyttet til en bestemt tilsettingssak i 2011 å ta en gjennomgang, for å klargjøre 

hvordan rangeringen fra den sakkyndige komiteen skal vektes mot prestasjoner i intervju og 

prøveforelesning i innstillingen som legges fram for tilsettingsmyndigheten, dvs. 

fakultetsstyret. Dagens retningslinjer omtaler ikke selve innstillingsprosessen, og sier heller 

ikke noe om hvordan referanser skal brukes, selv om søkere har anledning til å oppgi 

referanser. 

Endringer 

Nåværende retningslinjer er veiledende. Dette er fjernet fra det nye forslaget. Vi foreslår 

derved at retningslinjene skal legges til grunn for prosessen fra avslutningen av 

merknadsrunden knyttet til innstillingen fra den sakkyndige komiteen fram til tilsetting i 

fakultetsstyret. Forslaget inneholder egne avsnitt om bruk av referanser og om innstillingen. 

Innledningsavsnittet er bygd ut med regler for hvordan referansesjekk skal foretas. I tillegg er 

begrepet ”personlig skikket” forsøkt definert slik at søkeren skal ha ”de personlige 

egenskaper som kreves for å fylle en vitenskapelig stilling på en tilfredsstillende måte”. Det 

er også lagt inn et avsnitt som krever at dersom det i merknadsrunden framkommer forhold 

som kan rokke ved konklusjonene til den sakkyndige komiteen, skal dette være avklart før 

intervju og prøveforelesning. Det skal altså ikke være mulig å stille spørsmål ved 
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konklusjonene til den sakkyndige komiteen i innstillingen uten at grunnlaget for dette har 

vært tematisert og best mulig avklart på forhånd. 

Avsnittene som gjelder prøveforelesning og intervju er i liten grad endret, men det er lagt inn 

et krav om ev. dissenser skal innarbeides i rapporten. Derved er det også åpnet for at 

komiteenes konklusjoner ikke må være enstemmige. 

Bruk av referanser gjøres ikke obligatorisk. Det understrekes at opplysninger som hentes inn 

gjennom referansesjekk må behandles med stor grad av varsomhet. 

Det siste avsnittet gjelder innstillingen. Her legges det begrensninger på den frihet 

innstillingsmyndigheten har til å fravike rangeringen til den sakkyndige komiteen, ved at de 

tilfellene så kan skje beskrives eksplisitt. Det er viktig å være oppmerksom på at dette ikke er 

ukontroversielt. I nylig vedtatte retningslinjer har f.eks. SV-fakultetet slått fast at 

innstillingsmyndigheten rangerer på grunnlag av en ”helhetsvurdering”, der 

sakkyndigrapporten er en del av grunnlagsmaterialet. De retningslinjene som foreslås her, 

legger seg på en mer konservativ linje, der sakkyndigvurderingen skal ha en sentral posisjon 

som bare kan rokkes ved når bestemte forutsetninger er til stede.  

Retningslinjene dekker ikke den avsluttende prosessen på fakultetsnivå, der dekanen er 

ansvarlig for saksforelegget og forslaget til vedtak som legges fram for fakultetsstyret. I de 

administrative rutinene som vil bli revidert i lys av disse retningslinjene og veiledningene for 

bedømmelseskomiteer, vil det bli tatt inn et punkt som sier at i tilfeller der dekanen legger 

fram et forslag til vedtak som avviker fra innstillingen, skal leder for angjeldende grunnenhet 

ha rett til å møte i fakultetsstyret for å begrunne sitt standpunkt. 

Forslag til vedtak 

Fakultetsstyret vedtar de reviderte retningslinjene for prøveforelesning, intervju, bruk av 

referanser og innstilling ved tilsetting i vitenskapelige stillinger ved Det humanistiske fakultet 
 
 
 

 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 



VEILEDENDE RETNINGSLINJER  
FOR PRØVEFORELESNING OG INTERVJU FØR TILSETTING I 
VITENSKAPELIGE STILLINGER VED DET HUMANISTISKE 
FAKULTET    
Vedtatt i fakultetsstyret 16.12.2008 * 
 
 
 
Ved tilsetting i faste vitenskapelige stillinger, og normalt også ved tilsetting i 
utlyste vikariater av mer enn ett års varighet, skal som hovedregel 
prøveforelesning og intervju gjennomføres. I tilfeller der prøveforelesning 
og/eller intervju ikke gjennomføres, skal dette begrunnes. 
 
Det vises til sentrale retningslinjer om fremgangsmåten ved tilsetting i 
vitenskapelige mellomstillinger: 
http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=330 
 
Prøveforelesning og intervju skal som hovedregel gjennomføres for de 
rangerte søkerne som den sakkyndige komité anser for å være best 
kvalifisert for stillingen (normalt inntil 3). 
 
Instituttleder innkaller til prøveforelesninger og intervju. Vanligvis blir 
prøveforelesningene holdt før intervjuene. 
 
Formålet med prøveforelesningen er å belyse søkerens evne til muntlig 
formidling i en forelesningssituasjon, og formålet med intervjuet er bl.a. å få 
belyst søkerens tanker om sitt fremtidige virke ved institusjonen. Resultatet 
skal ikke kunne legges til grunn for en evt. revurdering av søkerens faglige 
kompetanse, slik denne er etablert av den sakkyndige komitéen. 
 
Det er viktig at dersom komitéene i sine uttalelser vektlegger noe hos den 
ene søkeren, må dette også vurderes i forhold til de andre søkerne.  Det 
samme må legges til grunn i innstillingen fra instituttleder. 
 
 
Prøveforelesning 
 
Til stede ved prøveforelesningen er instituttleder og/eller nestleder, 
administrasjonssjef, minst en representant for det området stillingen er lyst 



ut i, en representant for undervisningsutvalget og minst én 
studentrepresentant. Disse utgjør prøveforelesningskomitéen. 
 
De rangerte søkerne skal holde en prøveforelesning på 45 minutters varighet.  
Emnet for forelesningen utarbeides av instituttleder i samarbeid med søkerne 
og representanten(e) for det området eller den periode stillingen er lyst ut i. 
Emnet kan enten være spesielt for hver enkelt søker og ligge tett opp til 
dennes spesialfelt, eller være felles for alle de rangerte søkerne. 
Forelesningen bør ligge på bachelornivå, og nivået kan spesifiseres nærmere 
når emnet blir gjort kjent for de rangerte søkerne.  
 
Komitéen utarbeider en særskilt uttalelse der det gis en kort samlet vurdering 
av søkerne på grunnlag av forelesningene. Uttalelsen følger saken videre. 
 
Prøveforelesningen er ellers åpen for de øvrige av instituttets ansatte, 
studenter og andre interesserte. 
 
 
Intervju  
Til stede ved intervjuet er instituttleder og/eller nestleder, 
administrasjonssjef og normalt en, men inntil to representanter for det 
område stillingen er utlyst i. Administrasjonssjefen fungerer som sekretær. 
Intervjuets varighet bør normalt ikke overstige en time.  
 
Under intervjuet gis en kort orientering om instituttet, og det gjøres rede for 
hvilke faglige og administrative oppgaver som er knyttet til stillingen. Den 
muntlige redegjørelsen skal utfylle stillingsutlysning og stillingsomtale. 
Søkerne gis anledning til å kommentere dette, og bes gjøre rede for hvilke 
tanker og planer vedkommende har for sitt eventuelle framtidige 
forskningsmessige, pedagogiske og administrative virke ved instituttet. 
Dersom intervjukomitéen finner det tjenlig å innhente referanser, skal dette 
gjøres på samme måte for de rangerte søkerne. 
 
Intervjukomitéen utarbeider en særskilt uttalelse, der det gis en kort samlet 
vurdering av søkerne på grunnlag av intervjuene. Uttalelsen følger saken 
videre. 
 
Innstilling 
Instituttleder skriver en innstilling som sendes fakultetet. Innstillingen 
utarbeides på grunnlag av kunngjøringen, stillingsomtalen, søknadene, de 



sakkyndiges vurdering, eventuelle merknader fra søkerne, samt uttalelsene 
fra prøveforelesningskomitéen og intervjukomitéen. 
 
 
Instituttleder skal påse at likestillingshensyn er ivaretatt, jf. 
Personalreglement for vitenskapelige stillinger § 9 og Handlingsplan for 
bedre kjønnsbalanse ved UiB 2007-2009. 
 
* Retningslinjene er veiledende. Instituttleder kan oppnevne en felles komité for 
vurderingen av prøveforelesningen og gjennomføringen av intervjuet, dersom dette finnes 
mest hensiktsmessig. Studentrepresentanten/(-ene) skal da være til stede, og avgi en 
uttalelse i forbindelse med prøveforelesningen, men skal ikke være til stede under 
intervjuet. 
 
 
 
 
 



Retningslinjer for prøveforelesning, intervju, bruk av referanser og 

innstilling ved tilsetting i vitenskapelige stillinger ved Det humanistiske 
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Forslag til fakultetsstyret 21. februar 2012
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Ved tilsetting i faste vitenskapelige stillinger og i utlyste vikariater av mer enn ett års 

varighet, skal det som hovedregel gjennomføres prøveforelesning og intervju. Ved tilsetting i 

doktorgrads- og postdoktorstipend og i andre vitenskapelige stillinger som ikke er tillagt 

undervisning, skal det som hovedregel gjennomføres intervju. I tilfeller der prøveforelesning 

og/eller intervju ikke gjennomføres, skal dette begrunnes i innstillingen fra instituttleder.
2
 
3
 

Etter at prøveforelesning og intervju er gjennomført, kan instituttleder kontakte referanser 

oppgitt av søkeren dersom dette er ønskelig. Dersom det innhentes referanser fra andre enn 

dem søkeren har oppgitt, skal søkeren gjøres oppmerksom på dette. Hvis det innhentes 

referanser for én av søkerne, må det gjøres for alle som har gjennomført prøveforelesning og 

intervju. 

Prøveforelesning og intervju skal som hovedregel gjennomføres for de rangerte søkerne som 

den sakkyndige komité anser for å være best kvalifisert for stillingen (normalt inntil 3). 

Instituttleder innkaller til prøveforelesninger og intervju. Vanligvis blir prøveforelesningene 

holdt før intervjuene.  

Formålet med prøveforelesning, intervju og referansesjekk er å belyse om søkeren er 

personlig skikket for stillingen, dvs. om søkeren har de personlige egenskaper som kreves for 

å fylle en vitenskapelig stilling på en tilfredsstillende måte. Prøveforelesningen skal belyse 

søkerens evne til muntlig formidling i en forelesningssituasjon, og intervjuet skal gi søkeren 

anledning til å gi uttrykk for de tanker hun eller han har om sitt fremtidige virke ved 

institusjonen. Innhenting av referanser skal supplere det inntrykket søkeren har gjort i intervju 

og prøveforelesning.  

Resultatet av prøveforelesning, intervju og referansesjekk skal ikke kunne legges til grunn for 

en revurdering av søkerens faglige kompetanse, slik denne er etablert av den sakkyndige 

komiteen.  

Det er viktig at dersom prøveforelesnings- og intervjukomiteene i sine vurderinger vektlegger 

noe hos den ene søkeren, må dette også vurderes i forhold til de andre søkerne.  Det samme 

gjelder innstillingen fra instituttleder.  

                                                
1 Denne veiledningen erstatter veiledning vedtatt i fakultetsstyret 16.12.2008 

2 Jf. de sentrale retningslinjene om fremgangsmåten ved tilsetting i vitenskapelige mellomstillinger: 

http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=330 

3 Bruk av ”instituttleder” dekker i dette dokumentet både institutt- og senterleder, dvs. innstillingsmyndigheten. 

http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=330
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Dersom det i merknadsrunden er framkommet momenter som kan være egnet til å rokke ved 

komiteens konklusjoner, skal disse være avklart i samråd med fakultetet før intervju og 

prøveforelesning. 

 

Prøveforelesning 

Til stede ved prøveforelesningen er instituttleder og/eller nestleder, administrasjonssjef, minst 

én representant for den disiplinen stillingen er lyst ut i, en representant for 

undervisningsutvalget og minst én studentrepresentant. Disse utgjør 

prøveforelesningskomiteen. Administrasjonssjefen fungerer som sekretær. 

De rangerte søkerne skal holde en prøveforelesning på 45 minutters varighet.  Emnet for 

forelesningen utarbeides av instituttleder i samarbeid med søkerne og representanten(e) for 

den disiplinen stillingen er lyst ut i. Emnet kan enten være spesielt for hver enkelt søker og 

ligge tett opp til dennes spesialfelt, eller være felles for alle de rangerte søkerne. 

Forelesningen bør ligge på bachelornivå, og nivået kan spesifiseres nærmere når emnet blir 

gjort kjent for de rangerte søkerne.  

Komiteen utarbeider en rapport der det gis en kort samlet vurdering av søkerne på grunnlag av 

forelesningene. Ev. dissenser skal gå fram av rapporten. Rapporten følger saken videre. 

Prøveforelesningen er offentlig. 

 

Intervju 

Til stede ved intervjuet er instituttleder og/eller nestleder, administrasjonssjef og normalt én, 

men inntil to representanter for den disiplinen stillingen er utlyst innenfor. Disse utgjør 

intervjukomiteen. Administrasjonssjefen fungerer som sekretær.  

Intervjuet starter med at det gis en kort orientering om instituttet og de faglige og 

administrative oppgaver som er knyttet til stillingen. Redegjørelsen skal utfylle 

stillingsutlysning og stillingsomtale. Søkerne gis anledning til å kommentere denne, og bes 

deretter å gjøre rede for de tanker og planer de har for sitt eventuelle fremtidige 

forskningsmessige, pedagogiske og administrative virke ved instituttet.  

Intervjukomiteen utarbeider en rapport der det gis en kort samlet vurdering av søkerne på 

grunnlag av intervjuene. Ev. dissenser skal gå fram av rapporten. Rapporten følger saken 

videre. 

 

Referansesjekk 

Opplysninger innhentet ved referansesjekk kan brukes til å supplere resultatene fra 

prøveforelesning og intervju. Slike opplysninger er alltid subjektive, og de må derfor brukes 

med stor grad av skjønn og forsiktighet. Dersom det kommer fram negative opplysninger som 

kan få følger for den endelige rangeringen, bør søkeren gjennom et annengangsintervju få 

anledning til å fortelle sin versjon før innstillingen avsluttes.  
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Innstilling 

Instituttleder utarbeider innstillingen på grunnlag av kunngjøringen, stillingsomtalen, 

søknadene, de sakkyndiges vurdering, eventuelle merknader fra søkerne, rapportene fra 

prøveforelesningskomiteen og intervjukomiteen samt ev. referansesjekk.  

Dersom en søkers prestasjoner i prøveforelesning og/eller intervju, ev. støttet av opplysninger 

framkommet gjennom referansesjekk, viser at denne ikke er personlig skikket til stillingen, 

kan instituttleder innstille en annen søker enn den som den sakkyndige komiteen har rangert 

som nummer én. Dette gjelder selv om rangeringen fra den sakkyndige komiteen er 

enstemmig og avstanden mellom de rangerte ifølge komiteen er klar. Dersom avstanden 

mellom to søkere ifølge den sakkyndige komiteen er liten, vil ulike prestasjoner i 

prøveforelesning og intervju kunne tillegges avgjørende vekt i innstillingen. I alle andre 

tilfeller skal instituttleder legge rangeringen fra den sakkyndige komiteen til grunn, om det 

ikke kan vises til andre, særlige grunner for avvik fra denne.  

Instituttleder skal også påse at likestillingshensyn er ivaretatt, jf. personalreglement for 

vitenskapelige stillinger § 9 og handlingsplan for likestilling ved UiB. 



 

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

 

  

  

 

 

 

Revisjon av veiledninger for bedømming av søkere til mellomstillinger 

og professorater / professoropprykk 

 

Dokumenter i saken 

1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, jf. lov av 1. 

april 2005 om universiteter og høyskoler § 6-3(6) 

2. Veiledende retningslinjer for vurdering av professorkompetanse ved til setting og 

opprykk, anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 25.11.2002 

3. Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i professorater. Regelsamlingen, 

UiB 

4. Midlertidige regler om framgangsmåten ved tilsetting i mellomstillinger. 

Regelsamlingen, UiB 

5. Veiledning for bedømming av søkere til professorater og nasjonale professoropprykk, 

vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for historisk-filosofiske fag 27. november 2006 med 

endringer vedtatt 3. mai 2007. Vedtatt i fakultetsstyret 16. desember 2008 (vedlegg 1) 

6. Veiledning for bedømming av søkere til førsteamanuensisstillinger, vedtatt av 

fakultetsstyret 4. mars.2008 etter anbefaling fra Nasjonalt fakultetsmøte for historisk-

filosofiske fag i vedtak av 26.11.2007. Sist endret i fakultetsstyret 16.12.2008 

(vedlegg 2) 

7. Forslag, revidert veiledning professorater og professoropprykk (vedlegg 3) 

8. Forslag, revidert veiledning mellomstillinger (vedlegg 4) 

Bakgrunn 

Diskusjoner i fakultetets ledergruppe høsten 2011 avdekket et behov for å gå gjennom og 

oppdatere nåværende veiledninger for sakkyndigkomiteer oppnevnt for å bedømme søkere 

til vitenskapelige stillinger ved fakultetet. Det dreier seg med andre ord om revisjon av 

vedlegg 1 og 2, med forslag til reviderte veiledninger i vedlegg 3 og 4. 

To forhold taler mot å gjøre denne revisjonen nå. Ingen av dem er etter vår mening 

tungtveiende nok til at saken bør utsettes. Den første er at UiB har planer om å gå gjennom 
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sine retningslinjer, jf. dokument 3 og 4. Prosessen er ennå ikke formelt igangsatt. Den andre 

er at de nåværende retningslinjene er et resultat av et nasjonalt samarbeid i regi av Det 

nasjonale fakultetsmøte. Fakultetsdirektøren ved NTNU har signalisert at han på møtet i april 

i år ønsker å få igangsatt en prosess med henblikk på å revidere disse. Begge disse 

forholdene kan ses som argumenter mot at vi tar denne revisjonen nå. Mot det kan anføres 

at dersom vi før disse prosessene settes i gang, gjennom en revisjon formulerer hvilke 

prinsipper vi mener bør legges til grunn, kan vi være premissleverandører for de to 

prosessene. Vi mener dette bør være avgjørende, så får vi heller ta enkelte revisjoner på et 

senere tidspunkt der våre retningslinjer ev. ikke er forenlige med de overordnede fra UiB og 

Det nasjonale fakultetsmøtet. 

Viktige endringer  

Mye av innholdet i de tidligere retningslinjene er beholdt, men tekstene er revidert og 

forenklet språklig. Vi vil likevel peke på punkter der forslagene avviker fra dagens 

retningslinjer. Noen av dem er av prinsipiell betydning: 

For å redusere arbeidsbyrde og tidsbruk for komiteene, foreslås det at tallet på 

vitenskapelige arbeider som skal levers inn settes til inntil fem for mellomstillinger, som nå, 

og til inntil ti for søknader til professorater, mot femten nå. Når det gjelder professoropprykk, 

må formuleringen ”inntil 15” beholdes fordi dette er fastlagt i forskrift fra departementet. Her 

kan det prinsipielt tenkes at det vil kunne oppstå problemer når det søkes om opprykk på 

grunnlag av kompetanseerklæringer gitt som del av en tilsettingsprosess, i og med at kravet 

til antall innleverte arbeider der er redusert. Reelt bør ikke dette være et problem, så sant vi 

generelt mener at ti arbeider som søkeren selv har valgt ut, sammen med en komplett 

publikasjonsliste, generelt gir et godt nok grunnlag for å avgjøre om søkeren oppfyller de 

vitenskapelige kravene til professorkompetanse eller ikke.  

Det er også lagt inn en åpning for forhåndsvurdering av søknadene med henblikk på å 

ekskludere søkere som ikke tilfredsstiller kravene i stillingsomtalen, eller som klart 

tilfredsstiller dem i mindre grad enn andre søkere. Dette er særlig aktuelt i tilfeller der det har 

meldt seg så mange søkere at en grundig vurdering av alle vil innbære en urimelig bruk av 

ressurser. Til sammenligning har SV-fakultet vedtatt at søkere først etter en 

forhåndsgjennomgang av søknadene skal få anledning til å sende inn vitenskapelige 

arbeider. Vi ønsker at forhåndsvurderingen også skal kunne omfatte et gjennomsyn av de 

vitenskapelige arbeidene. Det innebærer at søkerne som nå sender inn vitenskapelige 

arbeider som del av søknadsprosessen. Fakultetet vil i løpet av 2012 vurdere overgang til 

elektronisk innlevering og distribusjon av de vitenskapelige arbeidene. 

I forslaget slås det fast at det er den vitenskapelige kvaliteten på de innleverte arbeidene 

som skal vektlegges sterkest ved rangering, ikke omfanget av den totale produksjonen til 

søkeren, så sant breddekravet er oppfylt. Tanken her er at lengden på karrieren, og derved 

indirekte alder, ikke alene skal kunne være utslagsgivende.  
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Den faglige avstanden mellom de rangerte søkerne skal alltid diskuteres og klargjøres av 

komiteen. I dagens retningslinjer er dette kravet begrenset til tilfeller der to søkere står 

tilnærmet likt og er av motsatt kjønn. Hensikten med dette kravet er at innstillende myndighet 

skal ha et best mulig utgangspunkt for å vurdere når resultatene fra prøveforelesning, 

intervju og referansesjekk skal kunne få avgjørende betydning for den endelige rangeringen.  

De nye retningslinjene er også mer eksplisitte når det gjelder kravet om likeverdig omtale av 

alle søkerne. Det gjøres klart at alle søkere skal omtales og vurderes ikke bare med hensyn 

til vitenskapelig kompetanse, men også undervisningskompetanse slik denne er dokumentert 

i søknaden, faglig-administrative kvalifikasjoner og ev. populærvitenskapelig innsats. 

Hensikten her er i størst mulig grad å komme i forkjøpet den kritikken som av og til rettes mot 

komitévurderinger, nemlig at de nettopp ikke gir en likeverdig vurdering av hver søker. Siden 

det til syvende og sist dreier seg om komiteens vurdering av de dokumenterte 

kvalifikasjonene, er det likevel neppe mulig å unnslippe denne typen kritikk helt og fullt. 

Forslag til vedtak 

Fakultetsstyret vedtar de reviderte veiledningene for bedømming av søkere til 

mellomstillinger og professorater / professoropprykk ved Det humanistiske fakultet. 
 
 

 
 

 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















 
VEILEDNING FOR BEDØMMING AV SØKERE TIL 

FØRSTEAMANUENSISSTILLINGER 
 

Vedtatt av fakultetsstyret 04.03.2008 etter anbefaling fra Nasjonalt fakultetsmøte for historisk-filosofiske 
fag i vedtak av 26.11.2007. Sist endret i fakultetsstyret 16.12.2008 ( rangering ) 
 
 
PREMISSER FOR DET SAKKYNDIGE ARBEIDET 
 
I tillegg til denne veiledningen er følgende dokumenter grunnlag for komiteens arbeid: 
 
- “Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ” jf. lov av  
1.april 2005 om universiteter og høyskoler § 6-3(6) 
 
-  ”Midlertidige regler om framgangsmåten ved tilsetting i mellomstillinger” Regelsamlingen til UiB. 
 
- Utlysingstekst og stillingsomtale 
 
En ”Veiledning for søkere” som korresponderer med ”Veiledning for bedømmelse” er utarbeidet og nevnt 
i utlysingen. 
 
SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER 

 
- Søkeren må norsk doktorgrad eller tilsvarende, eller gjennomført godkjent stipendprogram for 

kunstnerisk utviklingsarbeid eller tilsvarende. 
 
- Dokumentert og god populærvitenskap skal være positivt meritterende. 

 
- Det kreves pedagogisk basisutdanning. 

 
- Det er søkerens ansvar å dokumentere sin kompetanse slik at det gir grunnlag for kvalitativ 

vurdering. 
 

- Søkeren skal selv peke på de vitenskapelige/kunstneriske arbeidene (inntil 5) som anses viktigst i 
produksjonen. Disse arbeidene sendes inn for bedømmelse. 

 
- I fag med tradisjonell publiseringspraksis må hovedtyngden av den innsendte produksjonen 

normalt være publisert i godkjente publiseringskanaler med refereeordninger. 
 

- Det bør åpnes for andre dokumentasjonsformer og for at ikke-publisert materiale kan telle i 
vurderingen. 

 
- Det er egne kriterier for dokumentasjon av kunstneriske og andre typer kompetanse i fag som ikke 

har tradisjonell publiseringspraksis. 
 

- Det må fremgå klart av vurderingen dersom mannlige og kvinnelige søkere står tilnærmet likt. 
 

- Komiteens leder/administrator har ansvar for at komiteens uttalelse har en form som er i samsvar 
med retningslinjene. 



 
 
1. VITENSKAPELIG KOMPETANSE 
 
1.1 Forskning 
 
For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis må søkeren ha norsk doktorgrad på aktuelt fagområde 
eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk, eller kompetanse på 
tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 
 
For å oppnå kompetanse i det fagområdet stillingen utlyses for, må søkeren oppfylle de generelle krav til 
vitenskapelig fordypning innen dette fagområdet. Hvis søkeren har betydelig vitenskapelig produksjon 
som grenser opp til det angitte fagområdet og behersker vitenskapelige metoder som klart kan anvendes 
innen dette, kan kravet til produksjon innen det spesifikke fagområdet senkes noe. 
 
I tillegg til å bedømme den samlete vitenskapelige produksjon (med særlig vekt på de utvalgte arbeidene), 
skal det legges vekt på søkerens forskningsaktivitet de siste 5-10 årene. Det skal legges vekt på om 
søkerens faglige aktivitet i den senere tid har vist stigning, stagnasjon eller tilbakegang. 
 
1.2 Krav til dokumentasjon 
 
Det er søkerens ansvar å dokumentere sin kompetanse slik at det gir grunnlag for kvalitativ 
vurdering. 
 
Sammen med søknaden skal det følge en fullstendig liste over søkerens vitenskapelige arbeid. Søkeren 
skal i sin søknad selv peke på de vitenskapelige arbeidene (inntil 5) som anses viktigst i produksjonen. 
Disse arbeidene sendes inn for bedømmelse. Komiteen har anledning til å konsentrere seg om en særlig 
grundig vurdering av disse utvalgte arbeidene. Den øvrige produksjonen kan også vurderes, spesielt for å 
finne om søkerens forskning har den nødvendige bredde, og komiteen kan eventuelt be om innsending av 
flere arbeider. I fag med tradisjonell publiseringspraksis må hovedtyngden av den innsendte produksjonen 
normalt være publisert i godkjente publiseringskanaler med refereeordninger. Når større avhandlinger er 
publisert, bør det være av forlag med utbygget vitenskapelig konsulentvurdering av manuskriptet. Det bør 
åpnes for andre dokumentasjonsformer, blant annet problemløsning på tvers av disiplingrenser, “nye 
dokumentasjonsformer”. 1 Dersom upubliserte arbeider sendes inn til vurdering må disse klart være av en 
kvalitet som tilsvarer arbeider med vanlig offentliggjøring og utbredelse. Særskilt begrunnelse må være 
vedlagt innsendelse av upublisert arbeid (ikke tilgjengelig i aktuell database). Et minimum av slike 
arbeider kan vedlegges. Komiteen må spesielt omtale bruken av arbeider som ikke er publiserte.  
 
Eneforfatterskap eller førsteforfatterskap bør i alminnelighet telle mer enn sekundærforfatterskap. 
 
1 ‘I samsvar med “Veiledende retningslinjer for vurdering av professorkompetanse ved tilsetting og opprykk” fra UHR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



2. KUNSTNERISK KOMPETANSE 
 
2.1 Kunstnerisk virksomhet 
 
For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis må søkeren ha gjennomført godkjent stipendprogram 
for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde, eller ha dokumentert kunstnerisk virksomhet eller 
utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet 
og disiplinen. 
 
For å oppnå kompetanse i det fagområdet stillingen utlyses for, må søkeren oppfylle de generelle krav til 
fordypning innen fagområdet. Det vil være et skjønnsspørsmål hvor grovt eller fint et kunstnerisk 
fagområde skal og bør oppdeles. 
 
For enkelte stillinger vil det være aktuelt med en kombinasjon av vitenskapelig og kunstnerisk 
kompetanse. Ved slike søknader må nivået på kompetansen være på førsteamanuensisnivå innenfor både 
den vitenskapelige og den kunstneriske virksomheten. Omfanget av virksomheten innenfor hvert område 
slik det dokumenteres i søknaden kan være mindre, men omfanget av den samlede vitenskapelig og 
kunstneriske virksomheten må tilsvare det som kreves i en førsteamanuensisstilling. 
 
I tillegg til å bedømme den samlete kunstneriske produksjon (med særlig vekt på de utvalgte arbeidene), 
skal det legges vekt på søkerens kunstneriske aktivitet de siste 5-10 årene. Det skal legges vekt på om 
søkerens faglige aktivitet i den senere tid har vist stigning, stagnasjon eller tilbakegang. 
 
2.2 Krav til dokumentasjon 
 
Det er søkerens ansvar å dokumentere sin kompetanse slik at det gir grunnlag for kvalitativ vurdering. 
 
Sammen med søknaden skal det følge en fullstendig liste over søkerens kunstneriske arbeid. Søkeren skal 
i sin søknad selv peke på de arbeidene (inntil 5) som anses viktigst i produksjonen. Disse arbeidene sendes 
inn for bedømmelse. Komiteen har anledning til å konsentrere seg om en særlig grundig vurdering av 
disse utvalgte arbeidene. Den øvrige produksjonen kan også vurderes, spesielt for å finne om søkerens 
forskning har den nødvendige bredde, og komiteen kan eventuelt be om innsending av flere arbeider. 
 
Kravene til dokumentasjon av kunstneriske og andre typer kompetanse i fag som ikke har tradisjonell 
publiseringspraksis, for eksempel kunstneriske og museale fag, kan skje gjennom dokumentasjon av 
utøvelse på høyt nivå, arbeid med utstillinger, registreringsarbeid og lignende. Dokumentasjonen kan være 
i form av: 
 

- kunstneriske originalarbeider 
 

- gjengiving av kunstnerisk arbeid, for eksempel fotografier, audiovisuelle opptak 
eller lignende 
 

- publikasjoner basert på søkerens skapende og utøvende virksomhet 
 

- dokumentasjon av konserter utstillinger, forestillinger, oppsettinger ved for 
 
- eksempel program, katalog, samt omtaler og/eller kritikker i anerkjente publikasjoner 

 
- kunstneriske priser, innkjøp, oppdrag 

 



3. POPULÆRVITENSKAPELIG VIRKSOMHET 
 
Dokumentert og god populærvitenskap skal være positivt meritterende. Det er søkerens ansvar å 
dokumentere sin kompetanse slik at det gir grunnlag for kvalitativ vurdering. Den populærvitenskapelige 
virksomhet vil kunne dokumenteres ved avholdte foredrag eller publiserte arbeid. 
 
4. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING OG ERFARING 
 
Det kreves pedagogisk basisutdanning. Søkere kan ta slik utdanning etter at tilsetting har funnet sted. 
 
4.1 Undervisning 
 
Søkeren bør ha undervisningserfaring innen det fagområdet stillingen utlyses for. Undervisningserfaring 
innen et tilgrensende fagfelt eller omfattende generell undervisningserfaring kan godtas hvis det er klart at 
søkeren har den nødvendige faglige kunnskap for å undervise innen det felt som er angitt i 
utlysing/stillingsomtale. 
 
4.2 Krav til dokumentasjon 
 
Dokumentasjon og kriterier vil være noe forskjellig for vitenskapelig/kunstnerisk virksomhet og 
pedagogisk utdanning og erfaring. Men i begge fall er det søkerens ansvar å dokumentere sin kompetanse, 
også slik at det gir grunnlag for kvalitativ vurdering. Brukt av de sakkyndige kan følgende sjekkliste gjøre 
kontroll, beskrivelse og jamføring av søkernes praktiskpedagogiske utdanning og erfaring mer oversiktlig. 
 

a) Pedagogisk basisutdanning 
Kurs i universitetspedagogikk, praktisk-pedagogisk utdanning, universitetsutdanning i pedagogikk 
eller tilgrensende fag, lærerprove, etterutdanningskurs. 

 
b) Undervisning, veiledning og eksamensarbeid 

Undervisningsformer: forelesninger, seminarer, demonstrasjoner, øvinger, fjernundervisning m.v. 
Veiledning: hovedoppgaver/masteroppgaver, forskerutdanning o.a. 
Deltaking i eksamener og andre former for vurdering av studenter, sensur. 

 
c) Studieplanlegging, kursvurdering 

Redegjørelser for forsøk eller andre utviklingstiltak. Redegjørelser for vurdering av egne kurs. Det  
som bør telle her, er kvaliteten av selve kursvurderingen, og oppfølgingen i form av revidert  
undervisning. 

 
d) Læremidler 

Hvis mye, legges bare et representativt utvalg ved søknaden. Resten kan nevnes på en 
oversiktsliste. 
 

e) Forsøks- og utviklingsarbeid 
Planer, rapporter, attester m.v. som viser deltaking i pedagogisk forsøks- og utviklingsarbeid (med 
sikte ut over egne kurs). Bidrag til felles pedagogisk kompetanseutvikling innen eget fagmiljø. 

 
 
 
 
 
 



5. SÆRLIGE FORHOLD 
 
Retningslinjene som er gitt ovenfor, dekker langt de fleste vurderinger av 
førsteamanuensiskompetanse. Hvis en ellers høyt kvalifisert søker ikke finnes sikkert 
undervisningskompetent, eller det er tvil om søkeren kan gjennomføre undervisning på det foreskrevne 
språk, kan komiteen foreslå at søkeren avlegger en praktiskprøve på sin undervisningsferdighet. 
 
6. SAMLET VURDERING OG RANGERING 
 
6.1 Samlet vurdering 
 
Som grunnlag for den videre behandling av innstillende og tilsettende organer må komiteen 
gjøre så klart som mulig rede for de kvalifiserte søkernes samlede kompetanse i forhold til 
hverandre. 
 
I den samlete vurdering skal hovedvekten legges på vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse som et 
ubetinget krav. At en søker har spesielt høy kompetanse innen undervisning eller populærvitenskap 
medfører ikke reduserte krav til vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse. Dersom dokumentasjonen 
inneholder studentarbeider (hovedoppgaver, masteroppgaver og lignende) skal det legges liten vekt på 
disse i den samlede vurderingen. 
 
Det må fremgå klart av vurderingen dersom mannlige og kvinnelige søkere står tilnærmet likt. 
Det er innstillende myndighet som skal vurdere om det er grunnlag for å bruke moderat kjønnskvotering, 
ikke den sakkyndige komiteen
 
6.2 Rangering 
 
Komitéen skal gi en veiledende vurdering og stille de ( normalt tre ) best kvalifiserte søkerne i rekkefølge 
når det er så mange kompetente søkere. Søkere med tilnærmet likeverdig kompetanse stilles likt ved 
rangeringen. Det må fremgå klart av vurderingen dersom mannlige og kvinnelige søkere står tilnærmet 
likt. 
 
I rangering av søkere som står tilnærmet likt med hensyn til vitenskapelig/kunstnerisk 
kompetanse, blir praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring utslagsgivende. Når utlysing/stillingsomtale 
ikke inneholder spesielle krav, bør en søker med høy praktiskpedagogisk kompetanse rangeres foran en 
søker med marginal erfaring under ellers like forhold. Undervisningserfaring utenfor det utlyste fagfeltet 
tas med i vurderingen. 
 
 
 
7. UTTALELSENS FORM 
 
Komiteen skal normalt levere en samlet uttalelse. 
 
Uttalelsen skal: 
 

- redegjøre for det formelle grunnlaget for vurderingen, i.e. de forskrifter, 
anbefalinger, veiledninger, stillingsomtale etc., som er grunnlaget for komiteens arbeid. 
 

- beskrive søkernes formelle kompetanse, herunder utdanning og yrkespraksis. 
 
- redegjøre for komiteens vurdering av dokumentasjonen søkeren har lagt fram. 



 
 
- beskrive evt. prøvespill/annen kunstnerisk aktivitet som er gjennomført, og redegjøre for utvalgets  

vurdering av søkerens kunstneriske prestasjoner ved disse. 
 

- redegjøre for komiteens vurdering av søkerne samlede kompetanse på grunnlag av dokumentasjon 
og evt. kunstneriske prøver. 

 
Innledningsvis bør komiteen trekke fram og evt. underbygge de forhold fra stillingsomtalen som den 
finner særlig grunn til å vektlegge. 
 
Vitenskapelig kompetanse, kunstnerisk kompetanse, populærvitenskapelig virksomhet og praktisk-
pedagogisk kompetanse (veiledningens punkt 1-4), og eventuelt punkt 5, Særlige forhold, omtales i 
særskilte avsnitt med konklusjon om eventuell kompetanse for hver søker. 
 
Hver søker gis en kort og så likeverdig omtale som råd er når det gjelder utdanning, 
vitenskapelig/kunstnerisk arbeid og praksis. Dokumentasjonen som er lagt frem omtales og vurderes 
enkeltvis eller gruppevis For søkere som komiteen ikke finner kvalifiserte, bør det angis hvilke krav 
vedkommende ikke oppfyller. 
 
Dersom komiteen tar i betraktning innsendte arbeider som ikke er publisert/offentliggjort på vanlig måte i 
henhold til Veiledningens punkt 1.2 og 2.2, må komiteen godtgjøre at de holder samme vitenskapelige 
kvalitet som de publiserte arbeidene. Komiteens leder/administrator har ansvar for at komiteens uttalelse 
utformes i samsvar med disse retningslinjene. 



Veiledning for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det 

humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen 

Forslag til fakultetsstyret 21. februar 2012
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I tillegg til denne veiledningen er følgende dokumenter grunnlag for komiteens arbeid: 

- Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, jf. lov av 1. 

april 2005 om universiteter og høyskoler § 6-3(6) 

- Midlertidige regler om framgangsmåten ved tilsetting i mellomstillinger. 

Regelsamlingen, UiB 

- Utlysingstekst og stillingsomtale 

Søkeren har selv ansvar for å dokumentere alle sider ved sin kompetanse gjennom søknaden.  

Komiteens leder/administrator har ansvar for at komiteens uttalelse utformes i samsvar med 

disse retningslinjene. Komiteens vurdering i tilsettingssaker skal normalt foreligge innen seks 

måneder etter oppnevning. 

 

1 Vitenskapelig kompetanse 

1.1 Forskning 

For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis må søkeren ha norsk doktorgrad på 

aktuelt fagområde, tilsvarende utenlandsk doktorgrad som i omfang og kvalitet svarer til en 

norsk doktorgrad, eller vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet som en norsk 

doktorgrad.
2
  

For å oppnå kompetanse i det fagområdet stillingen utlyses for, må søkeren oppfylle de 

generelle krav til vitenskapelig fordypning nevnt ovenfor innen dette fagområdet. Hvis 

søkeren har en betydelig vitenskapelig produksjon som grenser opp til det angitte fagområdet 

som dokumenterer at søkeren behersker vitenskapelige metoder som klart kan anvendes innen 

dette, kan kravet til produksjon innen det spesifikke fagområdet senkes noe. 

I tillegg til den samlede vitenskapelige produksjon med særlig vekt på de utvalgte arbeidene 

skal det legges vekt på søkerens forskningsaktivitet de siste 5-10 årene. Det skal her legges 

vekt på om søkerens faglige aktivitet i den senere tid har vist fremgang, stagnasjon eller 

tilbakegang. 

                                                
1 Denne veiledningen erstatter veiledning vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for historisk-filosofiske fag 26. 

november 2007 med senere endringer. 

2 Jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, § 1-4. 

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060209-0129.html
http://regler.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.2-Regler-om-tilsetting/Midlertidige-regler-om-fremgangsmaaten-ved-tilsetting-i-vitenskapelige-mellomstillinger
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060209-0129-001.html#1-4
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1.2 Krav til dokumentasjon 

En fullstendig liste over søkerens vitenskapelige arbeider skal følge søknaden. Søkeren skal 

selv velge ut de inntil 5 vitenskapelige arbeidene som hun eller han anser som de viktigste i 

produksjonen, og som derfor sendes inn som grunnlag for bedømmelsen. Komiteen skal først 

og fremst basere sin vurdering på de innsendte arbeidene. Den øvrige produksjonen kan også 

vurderes med utgangspunkt i publikasjonslisten, spesielt for å finne om søkerens forskning 

har den nødvendige bredde. Komiteen kan eventuelt be om innsending av flere arbeider.  

Hovedtyngden av de innsendte arbeidene skal normalt være publisert i godkjente 

publiseringskanaler slik disse framgår av NSDs database.
3
. Det kan åpnes for andre 

dokumentasjonsformer.
4
 Dersom upubliserte arbeider sendes inn til vurdering må særskilt 

begrunnelse legges inn i søknaden. Komiteen må i sin vurdering av den enkelte søker spesielt 

omtale og begrunne den vekten de tillegger upubliserte arbeider. 

Eneforfatterskap skal normalt telle mer enn samforfatterskap. Dersom arbeider der søkeren er 

én av flere forfattere, sendes inn til vurdering, bør søknaden inneholde en redegjørelse for 

søkerens bidrag til arbeidet. 

 

2 Kunstnerisk kompetanse 

2.1 Kunstnerisk virksomhet 

For å oppnå førsteamanuensiskompetanse i det fagområdet stillingen utlyses innenfor, må 

søkeren ha gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt 

fagområde, eller ha dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av tilsvarende 

kvalitet og omfang. Det vil være et skjønnsspørsmål hvor grovt eller fint et kunstnerisk 

fagområde skal og bør oppdeles. 

For enkelte stillinger vil det være aktuelt med en kombinasjon av vitenskapelig og kunstnerisk 

kompetanse. Her må nivået på kompetansen være på førsteamanuensisnivå innenfor både den 

vitenskapelige og den kunstneriske virksomheten. Omfanget av virksomheten innenfor hvert 

område slik det dokumenters i søknaden kan være mindre, men samlet må omfanget av den 

vitenskapelige og kunstneriske virksomheten tilsvare det som kreves for en 

førsteamanuensisstilling. 

I tillegg til å bedømme den samlede kunstneriske produksjonen (med særlig vekt på de 

utvalgte arbeidene), skal komiteen legge vekt på søkerens kunstneriske utvikling de siste 5-10 

årene. Det skal her legges vekt på om søkerens faglige aktivitet i den senere tid har vist 

fremgang, stagnasjon eller tilbakegang. 

                                                
3 Se http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/  

4Jf. Veiledende retningslinjer for vurdering av professorkompetanse ved tilsetting og opprykk fra UHR 

http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/
http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingvitenskapelig/veilretprofkomptilsoppr.xml
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2.2 Krav til dokumentasjon 

En fullstendig liste over søkerens kunstneriske arbeider skal følge søknaden. Kunstnerisk 

kompetanse kan etableres gjennom dokumentasjon av utøvelse på høyt nivå, arbeid med 

utstillinger, registreringsarbeid og lignende. Søkeren skal selv velge ut de inntil 5 arbeidene 

som hun eller han anser som de viktigste i produksjonen. Dokumentasjon av disse sendes inn 

som grunnlag for bedømmelsen. Komiteen skal først og fremst basere sin vurdering på den 

innsendte dokumentasjonen. Den øvrige produksjonen kan også vurderes med utgangspunkt i 

den fullstendige listen, spesielt for å finne om søkerens produksjon har den nødvendige 

bredde. Komiteen kan eventuelt be om dokumentasjon av flere arbeider.  Dokumentasjonen 

kan være i form av: 

- kunstneriske originalarbeider 

- gjengiving av kunstnerisk arbeid, for eksempel fotografier, audiovisuelle opptak eller 

lignende 

- publikasjoner basert på søkerens skapende og utøvende virksomhet 

- dokumentasjon av konserter, utstillinger, forestillinger o.l. gjennom for eksempel 

program, katalog, samt omtaler og/eller kritikker i dagspresse, tidsskrifter o.l. 

- kunstneriske priser, innkjøp, oppdrag 

 

3 Populærvitenskapelig virksomhet 

Dokumentert og god populærvitenskap skal være positivt meritterende. Populærvitenskapelig 

erfaring kan dokumenteres ved f.eks. foredrag, medieinnslag eller populærvitenskapelige 

publikasjoner. 

 

4 Dokumentert undervisningskompetanse 

Det kreves pedagogisk basiskompetanse. Søkere som ikke kan dokumentere slik kompetanse, 

kan ta UiBs basisutdanning i universitetspedagogikk etter at tilsetting har funnet sted. 

4.1 Undervisning 

Søkeren bør ha undervisningserfaring innen det fagområdet stillingen utlyses for. 

Undervisningserfaring innen et tilgrensende fagfelt eller omfattende generell 

undervisningserfaring kan godtas hvis det er klart at søkeren har den nødvendige faglige 

kunnskap for å undervise innen det felt som er angitt i utlysing/stillingsomtale.  

4.2 Krav til dokumentasjon 

Følgende sjekkliste vil lette den sakkyndige komiteens kontroll, beskrivelse og jamføring av 

søkernes kvalifikasjoner. 

- Pedagogisk basisutdanning: Kurs i universitetspedagogikk, praktisk-pedagogisk 

utdanning, universitetsutdanning i pedagogikk eller tilgrensende fag, lærerprøve, 

etterutdanningskurs. 
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- Undervisning, veiledning og eksamensarbeid:  

o Undervisningsformer: Dokumentasjon av forelesninger, seminarer, 

demonstrasjoner, øvinger, fjernundervisning m.v.  

o Veiledning: Henvisning til master- og doktoravhandlinger m.v.  

o Dokumentasjon av deltaking i eksamener og andre former for vurdering av 

studenter som sensor, eksaminator m.v. 

- Studieplanlegging, kursvurdering: Redegjørelser for forsøk eller andre utviklingstiltak. 

Redegjørelser for studentevaluering av egne kurs. Det som bør telle her, er kvaliteten 

av selve kursvurderingen, og oppfølgingen i form av revidert undervisning. 

- Læremidler: Hvis mye, legges bare et representativt utvalg ved søknaden. Resten kan 

nevnes på en oversiktsliste. 

- Forsøks- og utviklingsarbeid: Planer, rapporter, attester m.v. som viser deltaking i 

pedagogisk forsøks- og utviklingsarbeid (med sikte ut over egne kurs). Bidrag til felles 

pedagogisk kompetanseutvikling innen eget fagmiljø. 

 

5 Faglig-administrative kvalifikasjoner 

Søkeren skal dokumentere ev. faglig-administrativ erfaring som f.eks. prosjektledelse, faglig-

administrative verv etc.  

 

6 Særlige forhold 

Retningslinjene som er gitt ovenfor, dekker langt de fleste vurderinger av 

førsteamanuensiskompetanse. I enkelte helt spesielle tilfeller kan det imidlertid bli aktuelt å 

fravike eller supplere de krav som er angitt ovenfor for å sikre at særlig uvanlige kapasiteter 

eller talenter ikke nektes kompetanse på formelt grunnlag når det åpenbart vil være urimelig. 

Komiteen skal gi en utførlig begrunnelse dersom kompetanse tilkjennes på dette grunnlaget 

 

7 Uttalelsens form 

Komiteen skal levere en samlet uttalelse, der ev. dissenser innarbeides. Uttalelsen skal 

innledningsvis redegjøre for det formelle grunnlaget for vurderingen, dvs. de forskrifter, 

anbefalinger, veiledninger, stillingsomtale etc., som er grunnlaget for komiteens arbeid. 

Videre bør komiteen trekke frem og ev. underbygge de forhold fra stillingsomtalen som den 

finner særlig grunn til å vektlegge. Komiteen kan med utgangspunkt i denne gå gjennom 

søknadene og identifisere de søkerne som etter komiteens mening ikke tilfredsstiller kravene i 

stillingsomtalen. Det må i rapporten gjøres nøye rede for de kriteriene som er lagt til grunn for 

gjennomgangen og for hvorfor den enkelte søker ikke tilfredsstiller kriteriene. Disse 

søknadene kan utelukkes fra den videre vurderingen. 
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Komiteen skal så i egne avsnitt på en likeverdig måte gjøre greie for og vurdere de øvrige 

søkeres  

1. vitenskapelige eller kunstneriske kompetanse 

2. dokumenterte undervisningskompetanse  

3. faglig-administrative kvalifikasjoner   

4. ev. populærvitenskapelig innsats 

Om det blant disse er søkere komiteen ikke finner kvalifisert, må det også her angis hvilke 

krav vedkommende ikke oppfyller. 

På grunnlag av denne gjennomgangen skal komiteen gjennom en vurdering av de best 

kvalifiserte søkerne identifisere de tre beste, dersom det har meldt seg så mange kompetente 

søkere. Det skal gis en fyldig begrunnelse for hvorfor disse peker seg ut som de best 

kvalifiserte i henhold til stillingsomtalen, jf. pkt 8 nedenfor.  

Dersom komiteen tar i betraktning innsendte arbeider som ikke er publisert i henhold til punkt 

1.2 ovenfor, må komiteen begrunne dette særskilt. 

 

8 Samlet vurdering og rangering 

8.1 Samlet vurdering 

Som grunnlag for den videre behandling av innstillende og tilsettende organer må komiteen så 

klart som mulig gjøre rede for de kvalifiserte søkernes samlede kompetanse i forhold til 

hverandre.  

I den samlede vurdering skal kravet om vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse ses som 

absolutt. Om en søker har spesielt høy kompetanse innen undervisning eller 

populærvitenskap, eller svært tung faglig-administrativ erfaring, medfører ikke dette at 

kravene til vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse kan reduseres tilsvarende.  

Så sant kravet om vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse er oppfylt, er det den vitenskapelige 

kvaliteten på de innleverte arbeidene som skal vektlegges sterkest ved rangering, ikke 

omfanget av den totale produksjonen til søkeren. 

8.2 Rangering  

Komiteen skal gi en veiledende vurdering og stille de tre best kvalifiserte søkerne i rekkefølge 

når det er så mange kompetente søkere. For at innstillende myndighet skal kunne ta stilling til 

i hvilken grad intervju, prøveforelesning og reglene for moderat kjønnskvotering skal få 

påvirke innstillingen, må det alltid framgå klart av vurderingen om den faglige avstanden 

mellom de rangerte søkerne er stor eller liten. Søkere med tilnærmet likeverdig kompetanse 

stilles likt ved rangeringen. Ved dissens må både flertall og mindretall begrunne sine 

standpunkter. 
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Bare når søkere står tilnærmet likt med hensyn til vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse, kan 

ulikheter med hensyn til undervisningskompetanse, populærvitenskapelig virksomhet og 

faglig-administrativ erfaring bli utslagsgivende for rangeringen. 

 

 

 

  

 

 



Veiledning for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk 

ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen 

Forslag til fakultetsstyret 21. februar 2012
1
 

 

 

 

I tillegg til denne veiledningen er følgende dokumenter grunnlag for komiteens arbeid: 

- Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, jf. lov av 1. 

april 2005 om universiteter og høyskoler § 6-3(6) 

- Veiledende retningslinjer for vurdering av professorkompetanse ved til setting og 

opprykk, anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 25.11.2002 

- Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i professorater. 

Regelsamlingen, UiB 

- Utlysningstekst og stillingsomtale 

Søkeren har selv ansvar for å dokumentere alle sider ved sin kompetanse gjennom søknaden.  

Komiteens leder/administrator har ansvar for at komiteens uttalelse utformes i samsvar med 

disse retningslinjene. Komiteens vurdering i tilsettingssaker skal normalt foreligge innen seks 

måneder etter oppnevning. 

 

1 Vitenskapelig kompetanse 

For å kunne tilkjennes kompetanse som professor må søkeren dokumentere vitenskapelig 

kompetanse i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som 

professor i del aktuelle fagområdet.
2
 

1.1 Forskning 

For å gi professorkompetanse må de utvalgte arbeidene være av høy vitenskapelig kvalitet. 

For å oppnå kompetanse i det fagområdet stillingen utlyses for, eller det fagområdet søkeren 

er tilsatt i ved søknad om opprykk (angitt i utlysing og stillingsomtale), må søkeren oppfylle 

de generelle krav til vitenskapelig fordypning nevnt ovenfor innen dette fagområdet. Hvis 

søkeren har en betydelig vitenskapelig produksjon som grenser opp til det angitte fagområdet 

som dokumenterer at søkeren behersker vitenskapelige metoder som klart kan anvendes innen 

dette, kan kravet til produksjon innen det spesifikke fagområdet senkes noe. 

                                                
1 Denne veiledningen erstatter veiledning vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for historisk-filosofiske fag 27. 

november 2006 med senere endringer. 
2 Jf. "Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstil1inger" fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006, § 1-2, 1. 

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060209-0129.html
http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingvitenskapelig/veilretprofkomptilsoppr.xml
http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingvitenskapelig/veilretprofkomptilsoppr.xml
http://regler.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.2-Regler-om-tilsetting/Midlertidige-regler-om-fremgangsmaaten-ved-tilsetting-i-professorater
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Tilkjenning av professorkompetanse forutsetter en vitenskapelig produksjon som med hensyn 

til kvalitet, bredde og volum svarer til minst to doktorgradsavhandlinger på felter relevante for 

den utlyste stilling eller søkerens fagområde ved søknad om opprykk. Vitenskapelig bredde 

kan dokumenteres også i den delen av søkerens produksjon som faller utenfor de utvalgte 

arbeidene. 

I tillegg til den samlede vitenskapelige produksjon med særlig vekt på de utvalgte arbeidene 

skal det legges vekt på søkerens forskningsaktivitet de siste 5-10 årene. Det skal her legges 

vekt på om søkerens faglige aktivitet i den senere tid har vist fremgang, stagnasjon eller 

tilbakegang. 

1.2 Krav til dokumentasjon 

En fullstendig liste over søkerens vitenskapelige arbeider skal følge søknaden. Søkeren skal 

selv velge ut de inntil 10 vitenskapelige arbeidene som hun eller han anser som de viktigste i 

produksjonen, og som derfor sendes inn som grunnlag for bedømmelsen. Komiteen skal først 

og fremst basere sin vurdering på de innsendte arbeidene. Den øvrige produksjonen kan også 

vurderes med utgangspunkt i publikasjonslisten, spesielt for å finne om søkerens forskning 

har den nødvendige bredde. Komiteen kan eventuelt be om innsending av flere arbeider.  

Hovedtyngden av de innsendte arbeidene skal normalt være publisert i godkjente 

publiseringskanaler slik disse fremgår av NSDs database.
3
 Det kan åpnes for andre 

dokumentasjonsformer.
4
 Dersom upubliserte arbeider sendes inn til vurdering må særskilt 

begrunnelse legges inn i søknaden. Komiteen må i sin vurdering av den enkelte søker spesielt 

omtale og begrunne den vekten de tillegger upubliserte arbeider. 

Eneforfatterskap skal normalt telle mer enn samforfatterskap. Dersom arbeider der søkeren er 

én av flere forfattere, sendes inn til vurdering, bør søknaden inneholde en redegjørelse for 

søkerens bidrag til arbeidet. 

 

2 Kunstnerisk kompetanse 

For å oppnå professorkompetanse på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner må søkeren 

dokumentere omfattende kunstnerisk virksomhet, relevant bredde og fordypning i faget eller 

disiplinene på høyeste nivå etter internasjonal standard.
5
 

2.1 Kunstnerisk virksomhet 

For å oppnå kompetanse i det fagområdet stillingen utlyses innenfor, eller det fagområdet 

søkeren er tilsatt i ved søknad om opprykk, må søkeren oppfylle de generelle krav til 

fordypning som gjelder for tilkjenning av professorkompetanse innenfor fagområdet.  

                                                
3 Se http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/  

4Jf. "Veiledende retningslinjer for vurdering av professorkompetanse ved tilsetting og opprykk" fra UHR 
5 Jf. "Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskersti11inger" fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006, § 1-2,2. 

http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/
http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingvitenskapelig/veilretprofkomptilsoppr.xml
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/kd/kd-20060209-0129.html&emne=forskrift%20om%20ansettelse%20og%20%2b%20opprykk*&
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Det stilles i tillegg krav om bredde. Kravet vil for eksempel kunne knyttes til repertoarmessig 

bredde og stilistisk bredde, men også dokumentasjon av annen faglig eller fagteknisk 

kompetanse på høyt nivå vil kunne tillegges vekt. 

For enkelte stillinger vil det være aktuelt med en kombinasjon av vitenskapelig og kunstnerisk 

kompetanse. Her må nivået på kompetansen være på professornivå innenfor både den 

vitenskapelige og den kunstneriske virksomheten. Omfanget av virksomheten innenfor hvert 

område slik det dokumenters i søknaden kan være mindre, men samlet må omfanget av den 

vitenskapelige og kunstneriske virksomheten tilsvare det som kreves for et professorat. 

I tillegg til å bedømme den samlede kunstneriske produksjonen (med særlig vekt på de 

utvalgte arbeidene), skal komiteen legge vekt på søkerens kunstneriske utvikling de siste 5-10 

årene. Det skal her legges vekt på om søkerens faglige aktivitet i den senere tid har vist 

fremgang, stagnasjon eller tilbakegang. 

2.2 Krav til dokumentasjon 

En fullstendig liste over søkerens kunstneriske arbeider skal følge søknaden. Kunstnerisk 

kompetanse kan etableres gjennom dokumentasjon av utøvelse på høyt nivå, arbeid med 

utstillinger, registreringsarbeid og lignende. Søkeren skal selv velge ut de inntil 10 arbeidene 

som hun eller han anser som de viktigste i produksjonen. Dokumentasjon av disse sendes inn 

som grunnlag for bedømmelsen. Komiteen skal først og fremst basere sin vurdering på den 

innsendte dokumentasjonen. Den øvrige produksjonen kan også vurderes med utgangspunkt i 

den fullstendige listen, spesielt for å finne om søkerens produksjon har den nødvendige 

bredde. Komiteen kan eventuelt be om dokumentasjon av flere arbeider.  Dokumentasjonen 

kan være i form av: 

- kunstneriske originalarbeider 

- gjengiving av kunstnerisk arbeid, for eksempel fotografier, audiovisuelle opptak eller 

lignende 

- publikasjoner basert på søkerens skapende og utøvende virksomhet 

- dokumentasjon av konserter, utstillinger, forestillinger o.l. gjennom for eksempel 

program, katalog, samt omtaler og/eller kritikker i dagspresse, tidsskrifter o.l. 

- kunstneriske priser, innkjøp, oppdrag 

 

3 Populærvitenskapelig virksomhet 

Dokumentert og god populærvitenskap skal være positivt meritterende. Populærvitenskapelig 

erfaring kan dokumenteres ved f.eks. foredrag, medieinnslag eller populærvitenskapelige 

publikasjoner. 

 

4 Dokumentert undervisningskompetanse 

Det kreves pedagogisk basiskompetanse. Søkere som ikke kan dokumentere slik kompetanse, 

kan ta UiBs basisutdanning i universitetspedagogikk etter at tilsetting har funnet sted. 
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4.1 Undervisningserfaring 

Søkeren bør ha bred undervisningserfaring innen det fagområdet stillingen utlyses for eller det 

fagområde søkeren er tilsatt i ved søknader om opprykk. Undervisningserfaring innen et 

tilgrensende fagfelt eller omfattende generell undervisningserfaring kan godtas hvis det er 

klart at søkeren har den nødvendige faglige kunnskap for å undervise innen det felt som er 

angitt i utlysing/stillingsomtale. Det må ikke være tvil om at søkeren kan undervise på alle 

nivå i faget. 

4.2 Krav til dokumentasjon 

Følgende sjekkliste vil lette den sakkyndige komiteens kontroll, beskrivelse og jamføring av 

søkernes kvalifikasjoner. 

- Pedagogisk basisutdanning: Kurs i universitetspedagogikk, praktisk-pedagogisk 

utdanning, universitetsutdanning i pedagogikk eller tilgrensende fag, lærerprøve, 

etterutdanningskurs. 

- Undervisning, veiledning og eksamensarbeid:  

o Undervisningsformer: Dokumentasjon av forelesninger, seminarer, 

demonstrasjoner, øvinger, fjernundervisning m.v.  

o Veiledning: Henvisning til master- og doktoravhandlinger m.v. Det skal legges 

særskilt vekt på veiledningserfaring knyttet til doktorgrad 

o Dokumentasjon av deltaking i eksamener og andre former for vurdering av 

studenter som sensor, eksaminator m.v. 

- Studieplanlegging, kursvurdering: Redegjørelser for forsøk eller andre utviklingstiltak. 

Redegjørelser for studentevaluering av egne kurs. Det som bør telle her, er kvaliteten 

av selve kursvurderingen, og oppfølgingen i form av revidert undervisning. 

- Læremidler: Hvis mye, legges bare et representativt utvalg ved søknaden. Resten kan 

nevnes på en oversiktsliste. 

- Forsøks- og utviklingsarbeid: Planer, rapporter, attester m.v. som viser deltaking i 

pedagogisk forsøks- og utviklingsarbeid (med sikte ut over egne kurs). Bidrag til felles 

pedagogisk kompetanseutvikling innen eget fagmiljø. 

 

5 Faglig-administrative kvalifikasjoner 

Søkeren skal dokumentere ev. faglig-administrativ erfaring som f.eks. prosjektledelse, faglig-

administrative verv etc. Det skal legges vekt på erfaring fra ledelse av forskningsprosjekter, 

koordinering av forskingsaktivitet og dessuten erfaring fra forskingsstrategisk arbeid. 

 

6 Særlige forhold 

Retningslinjene som er gitt ovenfor, dekker langt de fleste vurderinger av 

professorkompetanse. I enkelte helt spesielle tilfeller kan det imidlertid bli aktuelt å fravike 
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eller supplere de krav som er angitt ovenfor for å sikre at særlig uvanlige kapasiteter eller 

talenter ikke nektes kompetanse på formelt grunnlag når det åpenbart vil være urimelig. 

Komiteen skal gi en utførlig begrunnelse dersom kompetanse tilkjennes på dette grunnlaget 

 

7 Uttalelsens form 

Komiteen skal levere en samlet uttalelse, der ev. dissenser innarbeides. Uttalelsen skal 

redegjøre for det formelle grunnlaget for vurderingen, i.e. de forskrifter, anbefalinger, 

veiledninger, stillingsomtale etc., som er grunnlaget for komiteens arbeid.  

Innledningsvis bør komiteen trekke frem og ev. underbygge de forhold fra stillingsomtalen 

som den finner særlig grunn til å vektlegge. Komiteen kan med utgangspunkt i denne gå 

gjennom søknadene og identifisere de søkerne etter komiteens mening klart ikke tilfredsstiller 

kravene i stillingsomtalen. Det må i rapporten gjøres rede for de kriteriene som er lagt til 

grunn og for hvorfor den enkelte søker ikke tilfredsstiller kriteriene. Disse søknadene kan 

utelukkes fra den videre vurderingen. 

Komiteen skal så i egne avsnitt på en likeverdig måte gjøre greie for og vurdere de øvrige 

søkeres  

1. vitenskapelige eller kunstneriske kompetanse 

2. dokumenterte undervisningskompetanse  

3. faglig-administrative kvalifikasjoner   

4. ev. populærvitenskapelig innsats 

I omtalen av søkere som komiteen ikke finner kvalifisert, bør det angis hvilke krav 

vedkommende ikke oppfyller. 

På grunnlag av denne gjennomgangen skal komiteen gjennom en vurdering av de best 

kvalifiserte søkerne identifisere de tre beste, dersom det har meldt seg så mange kompetente 

søkere. Det skal gis en fyldig begrunnelse for hvorfor disse peker seg ut som de best 

kvalifiserte i henhold til stillingsomtalen og for rangeringen disse imellom. Ved dissens må 

både flertall og mindretall begrunne sine standpunkter. 

Dersom komiteen tar i betraktning innsendte arbeider som ikke er publisert i henhold til punkt 

1.2 ovenfor, må komiteen begrunne dette særskilt. 

 

8 Samlet vurdering og rangering 

8.1 Samlet vurdering 

Som grunnlag for den videre behandling av innstillende og tilsettende organer må komiteen så 

klart som mulig gjøre rede for de kvalifiserte søkernes samlede kompetanse i forhold til 

hverandre.  
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I den samlede vurdering skal kravet om vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse ses som 

absolutt. Om en søker har spesielt høy kompetanse innen undervisning eller 

populærvitenskap, eller svært tung faglig-administrativ erfaring, medfører ikke dette at 

kravene til vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse kan reduseres tilsvarende.  

Så sant kravet om vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse er oppfylt, er det den vitenskapelige 

kvaliteten på de innleverte arbeidene som skal vektlegges sterkest ved rangering, ikke 

omfanget av den totale produksjonen til søkeren. 

8.2 Rangering  

Komiteen skal gi en veiledende vurdering og stille de tre best kvalifiserte søkerne i rekkefølge 

når det er så mange kompetente søkere. For at innstillende myndighet skal kunne ta stilling til 

i hvilken grad intervju, prøveforelesning og reglene for moderat kjønnskvotering skal få 

påvirke innstillingen, må det alltid fremgå klart av vurderingen om den faglige avstanden 

mellom de rangerte søkerne er stor eller liten. Søkere med tilnærmet likeverdig kompetanse 

stilles likt ved rangeringen.  

Bare når søkere står tilnærmet likt med hensyn til vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse, kan 

ulikheter med hensyn til undervisningskompetanse, populærvitenskapelig virksomhet og 

faglig-administrativ erfaring bli utslagsgivende for rangeringen. 

 

9 Særskilte regler knyttet til søknader om opprykk til professor 

I henhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2.1, 

pkt. 5, kan det ved opprykksøknader leveres inn inntil 15 vitenskapelige arbeider for nærmere 

vurdering. 

Ved vurdering av søkere til professoropprykk må det begrunnes fyldig når en komité eller en 

del av komiteen finner at en søker ikke er professorkompetent. 

Ved søknader om opprykk knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid er det rimelig å tolke 

kravene slik at det kan søkes om opprykk innenfor det (de) fagområd(er) søkeren har arbeidet 

med i sin stilling de senere årene. 

Ved søknader om opprykk basert på vitenskapelig produksjon skal komiteen i utgangspunktet 

godskrive søkeren publikasjoner som er publisert i fagfellevurderte, godkjente kanaler. 

Dersom komiteen på tross av tidligere fagfellevurdering kommer til at én eller flere 

publikasjoner ikke fyller de nødvendige kvalitetskravene, skal dette begrunnes særlig. 

Søknader om opprykk bør være endelig avgjort senest innen et år etter at søknad er levert.
6
 

 

 

 

                                                
6
 Jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet 

9. februar 2006, § 2-1, l 1. 

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060209-0129-002.html
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Orientering til fakultetsstyret om sykefraværet ved HF  

 
 
Bakgrunn 
Det er tidligere gitt orientering til fakultetsstyret 12.9.2010 (sak 78/2010) om sykefraværet 
ved HF. Fakultetsadministrasjonen vil jevnlig gi fakultetsstyret orientering om status for 
sykefraværet og hvordan man planlegger å håndtere oppfølgingsarbeidet framover. 
 
Sykefraværet i 2011 
Tabellen under viser utviklingen i det legemeldte sykefraværet ved HF til og med 3. kvartal 
2011 som Nav har registrert. Utviklingen viser et fallende sykefravær fra 2006 til 2010, men 
en viss stigning i 2011. 
 

Utvikling av legemeldt sykefravær 
Viser: Alle aldersgrupper, Begge kjønn, Tapte 
dagsverk i prosent 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1. 
kvartal   4,4 4,8 3,2 3,2 5,8 

2. 
kvartal   4,1 4,5 2,4 2 5 

3. 
kvartal   4,9 3,5 3,6 3,8 4,9 

4. 
kvartal 3,7 4,4 2,4 4,3 4,4   

 
 
HF har et lavere legemeldt sykefravær enn øvrig statlig forvaltning og landsgjennomsnittet. 
Landsgjennomsnittet har for øvrig vist en fallende tendens med en reduksjon på 5,7 % fra 3. 
kvartal 2010 til 3. kvartal 2011. Det legemeldte fraværet nasjonalt har ikke vært så lavt siden 
2004 og er nå på 5,8 %. 

Dato: 08.02.2012 

Arkivsaksnr: 2012/1850-ARSE 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

10/12 

21.02.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Tabellen under viser at kvinner fortsatt har høyere sykefravær enn menn, selv om det 
justeres for forholdet mellom antall tilsatte kvinner og menn. 
 

Legemeldt sykefravær fordelt på kjønn 
Viser: Alle aldersgrupper, 3. kvartal, Tapte 
dagsverk i prosent 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Totalt 4,9 3,5 3,6 3,8 4,9 

Kvinne 5,5 5,2 5,9 6,7 5,7 

Mann 4,3 1,6 1,3 1,1 4,1 

 
Tabellen underviser det legemeldte sykefraværet i forhold til alder for begge kjønn samlet pr 
3. kvartal. Tallene for 2011 viser at sykefraværet har jevnet seg noe ut mellom 
aldersgruppene. De yngste aldersgruppene har hatt en betydelig økning av sykefraværet i 
2011.  
 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Totalt 4,9 3,5 3,6 3,8 4,9 

21-29 4,2 3,2 3,4 4,3 8,3 

30-39 3,7 2,2 3,7 5,6 6,4 

40-49 6,1 2 3,6 2,5 2,9 

50-59 4,2 6,4 3,7 1,8 4,2 

60-69 7,4 4,3 3,4 4,6 4,8 

 
 
 
Sykefraværet på enhetsnivå 
Tabellen under viser totalt sykefravær (inkl. egenmeldt fravær) pr. kvartal i 2010 og 2011. 
Det kan fortsatt være noen mangler i tallene for 4. kvartal 2011, og det må derfor tas 
forbehold om at disse være noe høyere enn det som fremgår av tabellen. 
 
 
Sted Fak.adm IF LLE AHKR FoF GA 
2010, 1 kv 8,83 5,05 1,47 4,70 3,00 1,96 
2010, 2 kv 6,60 3,43 1,21 3,25 1,90 3,27 
2010, 3 kv. 3,79 4,11 2,57 2,79 3,18 2,76 
2010, 4 kv 3,88 5,51 5,70 7,25 2,06 3,84 
2011, 1 kv 3,44 6,84 10,16 6,49 4,33 3,59 
2011, 2 kv 4,58 4,57 8,25 4,16 1,45 2,17 
2011, 3 kv. 2,15 3,22 5,25 4,01 2,91 2,81 
2011, 4 kv 3,43 2,07 5,85 2,75 2,31 5,34 
 
Det må legges til at våre enheter er av en slik størrelse at selv få sykefraværstilfeller vil gi 
betydelige utslag i statistikken. Små enheter vil oppleve store svingninger i statistikken selv 
med bare ett langvarig sykdomstilfelle. Dette gjelder spesielt for sentrene og vi viser derfor 
her bare tall for instituttene.    
 
Hva som er gjort i 2011 
Nav innførte nye frister for gjennomføring av dialogmøter og utarbeidelse av 
oppfølgingsplaner gjeldende fra 1.7.2011. Det ble også innført et nytt system for rapportering 
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av oppfølging i hver enkelt sak. Bedriftene kan gis dagbøter dersom det unnlates å 
rapportere til Nav om oppfølgingen innen 9 uker fra sykemeldingstidspunktet. 
 
Fakultetet har laget retningslinjer for oppfølging av sykemeldte som også behandler 
innsending og arkivering av de ulike dokumentene. Temaet har blitt tatt opp i utvidet 
ledermøte med instituttlederne og administrasjonssjefene, i eget møte med 
administrasjonssjefene og i møte med administrasjonskonsulentene. 
 
Enhetene får bistand av fakultetet i oppfølgingsarbeidet, og representanter fra fakultetet 
deltar også ved behov både i dialogmøter på arbeidsplassen og hos Nav. 
 
Fakultetet har et godt samarbeid med personalavdelingen ved UiB sentralt, 
bedriftshelsetjenesten og med Nav Arbeidslivssenter i Hordaland. 
 
Det har i 2011 blitt rekruttert ansatte med redusert funksjonsevne ved HF. Dette er et av 
målene i IA-avtalen, men det er et mål som har fått lite oppmerksomhet og trolig det målet 
som i minst grad blir oppfylt ved UiB. 
 
Hva gjøres framover 
Vi har gjennom det arbeidet som er gjort i 2011 satt fokus på de punktene som ble nevnt 
særskilt i forrige orienteringssak om sykefravær, spesielt gjennomføring av dialogmøter og 
utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Det er en målsetning for 2012 å fortsette det systematiske 
arbeidet med oppfølging av sykemeldte. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret tar orientering om sykefravær ved fakultetet til orientering. 

 
 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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