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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiskefakultet/Faculty ofHumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITE FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/

Fra institutt : Institutt for arkeologi , historie , kultur- og religionsvitenskap

PhD 0 dr.philos. 1-1

Kandidatens navn : Mona Helen Farstad
Fedt : 29.05.72
E-post adresse : MonaHelen.Farstad@NLA.no
Avhandlingens tittel : Chaste, Chosen , and Purified.

An Analysis of the QuOinic Narratives about Maryam

Saknadsdato: 12.04.12

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt:

Førsteopponent Annenopponent/ Trede medlem /komiteleder:
Tittel: Professor Tittel: Lektor Tittel: Professor
Navn og adresse: Navn og adresse: Navn og adresse:
Ulrika Mårtensson Thomas Hoffmann Einar Thomassen
NTNU Aarhus Universitet Universitetet l Bergen
Inst. for arkeologi og Institut for Kultur og Samfund Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap Tåsingegade 3 religionsvitenskap
7491 Trondheim 8000 Aarhus C.
IR +47 73596615 IR +45 87162504 +47 55582450
E-mail: E-mail: th@teo.au.dk E-mail:
ulrika.martensson@ntnu .no Einar.Thornassen@allkrmib.no
Fax: Fax: Fax:

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

hrlstliard Hoffmann
Instituttleder

Hilde Grønvik
for Administrasjonssjef

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.:

PAX
Fakultetsdirekter: Trine Moe

Kopi til kandidat oV_medlemmer i bedømmelseskomiteen

f ^^

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:/lwww. uib,nolhf
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiskefakultet/Faculty 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

PhDI FRO dr.philos.

Kandidatens navn : Grethe Fatima Sytid
Født : 1.1.1968
E-post adresse : Grethe. Sytid@lle.uib.no
Avhandlingens tittel : Nådeløs omsorg. Kjærlighet, selvmord, kunst og overskridelse i Olav Duuns
fiksjonsverden.

Søknadsdato : 30.3.12

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevn:

Førsteopponent . Annenopponent : Komiteleder:
Tittel: Professor Tittel: Professor, emerita Tittel: Professor

Navn og adresse : Navn og adresse : Navn og adresse:
Ole Martin Høystad Vigdis Ystad Eivind Tjønneland
Høgskolen i Telemark Thomas Heftyes gate 56 B Institutt for lingvistiske, litterære
3800 Bø i Telemark 0267 Oslo. og estetiske studier

Universitet i Bergen

E-mail: E-mail: E-mail:
ole.m.hoystad@hit.no a.v. stad ibsen.uio.no eivind.t'onneland Ile.uib.no

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

Instituttleder
Sfri Fredrikson

Administrasjonssjef

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

Dato : 20.4.12 Saksnr.:

Fakultetsdirektør: rme oe

Kopi til kandidat og medlemmer i bedømmelseskomiteen

han Mykingo0

Postadresse : Besøksadresse: Telefon: Telefaks: E-post : Internett:
Postboks 7805 Harald Hårfagres g. I +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post@hf.uib.no http://www . uib.no/hf
NO-5020 Bergen. +47 55 58 93 90
Norway
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Nye studieplasser i kinesisk

Notat fra dekanen ved HF til rektor 30 .05.2012

Jeg viser til forespørsel fra rektor om Det humanistiske fakultet er interessert i å motta de ti

frie studieplassene UiB er tildelt gjennom revidert statsbudsjett til oppstart av kinesisk. Jeg

bekrefter med dette at fakultetet er svært interessert i dette. Det tilbys i dag

begynnerundervisning i kinesisk i regi av Konfutse -instituttet i Bergen, organisert gjennom

Senter for etter- og videreutdanning og med Institutt for fremmedspråk som faglige

samarbeidspartner. Fakultetet har i første omgang som mål å etablere et BA-program i

kinesisk forankret i egne stillinger. I det øyeblikk slike stillinger er etablert, ligger forholdene

til rette for å utvikle et videre samarbeid med Konfutse-instituttet, jf. nedenfor.

De ti studieplassene vil med et mindre tilskudd fra fakultetet kunne finansiere en første

vitenskapelig stilling i kinesisk ved Institutt for fremmedspråk. I første omgang vil en slik

stilling muliggjøre oppstart av et årsstudium i kinesisk. Et fullverdig BA-program forutsetter

to stillinger, jf. kostnadsoverslag - studietilbud i kinesisk oversendt universitetsdirektøren

2.2.2011.1 første omgang ser vi for oss ulike måter å etablere den andre stillingen på i nær

framtid.

Hovedstrategien bør være at universitetet og fakultetet i fellesskap arbeider for at fakultetet så

snart som mulig, helst over statsbudsjettet for 2013 får nye ti studieplasser, som kan finansiere

den andre stillingen.

Om dette skulle ta lenger tid, finnes det muligheter for mellomfinansiering av den andre

stillingen som vi bør ta opp snarest dersom fakultetet blir tildelt de ti studieplassene. Det mest

interessante alternativet er et samarbeid med Hanban, det kinesiske hovedkvarteret til

Konfutse -instituttene, som på vegne av kinesiske myndigheter arbeider for å etablere

undervisning i kinesisk språk og kultur over hele verden. Hanban har tidligere vist interesse

for å mellomfinansiere stillinger i kinesisk ved UiB. I fravær av egenfinansierte stillinger i

kinesisk har fakultetsledelsen tidligere vært skeptisk til et slikt samarbeid, men grunnlaget for

skepsisen faller bort gjennom de ti studieplassene. Tilbudet fra Hanban ble framsatt muntlig i

av Hanban-direktøren i desember 2011. Det har senere ikke vært kontakt mellom Hanban og

fakultetet. Men vi vil ta kontakt med Hanban så snart det ev. avgjøres at studieplassene går til

fakultetet.

Fakultetets bemanningsplan fram til 2016 legger til grunn at syv vitenskapelige stillinger

trekkes inn for å sikre en betryggende margin mellom faste lønnskostnader og fakultetets

totale inntektsramme. Planen er basert på at dagens rammer videreføres med kompensasjon

for lønns- og prisstigning. Det er derfor vanskelig i utgangspunktet å finne rom til en stilling i

kinesisk i overskuelig framtid innenfor dagens rammer. Dersom vi nå får mulighet til å starte

opp undervisning i kinesisk, vil en ev. utbygging innenfor egne rammer likevel måtte

diskuteres, enten ved at enda en stilling trekkes inn, noe fakultetsstyret må slutte seg til som

del av de ordinære budsjettprosessene ved fakultetet, eller ved at det på andre måter kan



finnes rom til stillingen uten at det får skadelige virkninger på fakultetets økonomi. Det er for

tidlig å si om dette er mulig. I og med at fakultetet er inne i en langsiktig, reell

nedbyggingsprosess, ser vi finansiering av nye stillinger i kinesisk innenfor egne

budsjettrammer som den mest problematiske løsningen med hensyn til stillinger ut over den

det her er tale om.
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The Cooperation Programme with Russia
Project funding 2012

By application deadline February 15t 2012, the Cooperation Programme with Russia had
received 27 eligible applications for project funding , at a total amount of NOK 77 442 757

The applications were handled by the Russia and Eurasia Programme Board in its meeting the
19th of April 2012. Eight proposals were supported , at a total of NOK 27 664 900

Project Project title
number

Main
Norwegian
Institution

--- -- --- - -
CPRU-: MØging Small and, -. Harstad' Murmansk , 2 75 70000
2011/10113 Medium -Sized Enterprises in University Huinanities Institute

CPRU- ArcticBridge: Cooperation
2011/10125 on PhD Education and

Research Training in the
field of Management in

University of
Nordland

4 000 000

Extractive Industries in the
High North

CPRU- ' Joint Master programme in Nonvegian Moscow State 3,180 OOQ,,
`2011/10t29 Radioecology/Environmental Universityof University(MGU)

Radiaactivity (MRER) ; I,ife^Sciences

CPRU- Safety of Maritime and
2011/10042 sustainable development of

industrial areas in the Arctic

Svalbard
University Center

CPRU- Noi•-Russ Environment University of St. Petersburg State

CPRU- Cooperation in geoiogy
2011/10106 between St. Petersburg State

University and the
University of Tromso

CPRU- CogperatiQn programine in
201.1/101,11 Fisheries and Marine,

Sciences

^

CPRU- University ot Bergen - St. University of St. Petersburg State 3 500 000
2011/10073 Petersburg University

cooperation programme
Bergen University

Total 27 664 900

inc IVOrUl , l ollege '

University of
Tromsø

Main institution in
Russia Allocation

(NOK)

Baltic State
Technical
University

Moscow Institute of
Physicsand
Technology

St. Petersburg State
University

University of . . Murmansk State`
TromsØ ' Techt>.ical

. University

4 UUO DUU

3305 ,500

3 500 000

3 422'700

All applicants will be notified by official letter from SIU.
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Avdelingsrådsmøte
Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier

Referat fra Avdelingsrådsmøte 12.4.2011

Til stede:
Rådsmedlemmer: Knut Helland, Marit Warncke, Ruth Grung, Hans-Tore Hansen, Eysten
Jansen, Jacob Aars og Jill Loga.

På siste del av møte var forskningsledene til stede på møtet: Ingrid Helgøy, Ole Andreas
Brekke, Kari Ludvigsen og Karin Monstad.

Forfall: Gjert Kristoffersen

Fra administrasjonen: forskningsdirektør Jan Erik Askildsen og personal- og
administrasjonsleder Renate S. Lien (referent)

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 01 /12 Orienteringer

Forskningsdirektøren orienterte i henhold til saksdokument.

Sak 02112 Regnskap 2011

Forskningsdirektøren orienterte i henhold til saksdokument.

Det ble stilt spørsmål vedrørende situasjonen i instituttsektoren. Avdelingsrådet vurderer dette
spørsmålet som svært relevant og det ble vedtatt å ha en egen sak om dette på neste møte.

Avdelingsrådet tok regnskap for 2011 til etterretning.

Sak 03 /12 Kompetanseopprykk forsker I

Forskningsdirektøren orienterte i henhold til saksdokument.

Avdelingsrådet slutter seg til de foreslåtte vurderingskriterier og prosedyrer for opprykk til
forker I, med de endringer i ordlyd som følger av endringer i nasjonale konvensjoner.

Sak 04112 Disponering av grunnbevilgning

Forskningsdirektøren orienterte i henhold til saksdokument.



Avdelingsrådet drøftet saken. Det ble understreket viktigheten av å ha en grundig intern
diskusjon om bruk av midlene. Bruken må ses i sammenheng med strategi og må være
forankret. Bruken bør dokumenteres i form av rapport, hvor det framgår fordeling f. eks. i
forhold til kjønn, nivå etc.

Forskningsdirektøren kommenterte at den delen som går til bruk av kompetansepakker er
videreføring av en ordning som det har vært bred enighet om. Bruken utover dette - de mer
faglig strategiske satsningene - må drøftes nærmere i ulike fora. Det ble foreslått bruk av
grunnbevilgning, og øvrige fellesmidler, vurderes i forhold til strategi for Uni Rokkansenteret,
og at saken tas opp på et nytt møte i avdelingsrådsmøte i slutten av mai /juni.

Avdelingsrådet gjorde følgende vedtak: Grunnbevilgning for 2012, kr 2,8 millioner, brukes til
kompetansebygging, initiering og strategiske faglige satsinger. Det brukes midler fra tidligere
års overskudd med inntil ca kr 1,2 millioner for rekruttering av forskere i overensstemmelse
med vedtatt strategi for perioden 2011-2014. Sak om strategiske satsninger tas opp på et nytt
møte i avdelingsrådsmøte i slutten av mai /juni.

Sak 05112 Profilering og merkevarebygging - Uni / Uni Researeh

Saken ble utsatt til neste avdelingsrådsmøte.

Sak 06112 Presentasjon av nye forskningsgrupper og idemyldring

Forskningsledeme orienterte kort om sine respektive grupper.

Diskusjon / idemyldring

Følgende forskningstemaer ble vist til i idemyldringen:
=> Forskningen knyttet til krisehåndtering kan være aktuell å ta videre til privat sektor.

Har ved Uni Rokkansenteret stort sett vært relatert til offentlig forvaltning.
=> Et viktig spørsmål for forskning framover vil kunne være evaluering av organisering

mellom offentlig- og privat sektor
=> Utdanningsforskning som vil være viktig framover: 1. frafall 2.yrkesopplæring

Kommer ny klimautlysning i slutten av april der samfunnsmessige tilpasninger til
klimaendringer blir en av problemstillingene (sårbarhet, risikohåndtering)

Det ble ellers trukket fram at en av Uni Rokkansenterets hovedutfordringer fremdeles er å
profilere seg selv og å invitere seg inn i viktige miljøer.

Det kom innspill til tema i strategidiskusjonen:
=> Hvordan resultatbasert samarbeid påvirker forskningen - fremmer det forskningen?
=> Hvordan bygge opp klimaforskningen?
=:> Hvordan gjøre velferdsforskningen tydeligere - komme mer innenfor i viktige fora?
=> Hvordan balansere det at vi på den ene siden er tvunget til å gå etter pengene ved å

søke på oppdrag, og samtidig skal tenke strategi og bygge opp et miljø?
Oversikt over alle viktige eksterne samarbeidskonstellasjoner



Det ble satt spørsmål til de nye gruppenavnene hvorfor ikke klima var frontet i noen av
gruppenavnene og hvorfor velferd og helse kommer igjen i to av gruppenavnene.
Gruppenavnene gir viktige signaler utad i forhold til merkevarebygging.

Til neste møte:

Saker som tas opp på neste møte
1. Strategisk bruk av grunnbevilgning
2. Situasjonen i instituttsektoren

Neste møte blir utvidet med en halvtime og orienteringssaker kommer til sist.
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Universitetet i Bergen

Institutt for lingvistiske , litterære og estetiske studier (LLE)

PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE

Sted: rom 435, HF-bygget

Dato/ tid: mandag 19. mars 2012 kl. 12.30 -14.00

Innkalt : Gjert Vestrheim, Torodd Kinn, Jørgen Bakke , Victoria Rosen , Sigrun Eilertsen, Randi

Neteland , Håvard Østrem Peersen, Arnt Robert Leganger, Malin Bakken

Invitert : Endre Brunstad

Ikke møtt : Gjert Vestrheim

Til dagsorden

a) Innkalling og sakspapir godkjent.

b) Protokoll fra 20/2 godkjent.

Sak 12112 Orienteringssaker

- Fakultetsstyremøtet 20. mars: Stilling som universitetslektor norsk som andrespråk; SAK - ny

søknadsrunde nå, hvor lingvistikk og logopedi nevnes. Myking informerte om at dette i

hovedsak har vært en diskusjon mellom dekan og fagmiljø; Retningslinjer for tilsetting i

mellomstillinger ble trukket sist møte, opp på ny nå i mars.

- Allmøtet: oppsummering. Nyttig, mange gode innspill og tilbakemeldinger, både til

strategiplanen og til HMS-arbeid og -behov.

Vedtak : Orienteringssakene ble tatt til orientering.

Vedtakssaker

Sak 13112 Budsjettet 2012

Rosen ba om votering over 5 % trekk til instituttet fra driftsmidlene til forskerskolene, ba om at

tildelte driftsmidler går uavkortet til forskerskolene. Stemmene talte 6 mot, tre for Rosens forslag.

5 % trekk til annuum blir stående.

Studentrepresentantene ba om at LLE til neste år styrker avsetningen til ekskursjoner og faglig -sosialt

arbeid for studentene.

Vedtak : Budsjettet for 2012 ble enstemmig vedtatt.

Sak 14112 HMS -plan for 2012

Vi burde ta inn i planen noe om samarbeid med studentene, særlig når det gjelder fysisk

arbeidsmiljø, brannvernrutiner, brannvernopplæring.

Et av hovedpunktene på allmøtet var dette med sosiale og faglige møteplasser i HF-bygget, dette bør

tas med i planen.

1



Videre er det viktig å understreke kjennskap til HF-bygget for alle ansatte og studenter: Plassering av

slanger, rømningsveier, etc.

Instituttledelsen får ansvar for å ta med ovennevnte punkt i HMS-planen. Endelig versjon legges fram

som orienteringssak i neste møte.

Vedtak : LLEs plan for HMS-arbeid 2012 ble vedtatt, med de endringer som kom fram i

møtet.

Sak 15112 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

MØtet hevet kl. 14.00.

Johan Myking
instituttleder Siri Fredrikson

adm.sjef/sekretær

2



F,LJ +e +s s^-y r e4 ^ ^ . oG ► z^
Refera4sak N 3/1^?,

UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

REFERAT FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 26. APRIL

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Instituttrådet

Referanse Møtedato Referatdato

201214423 26.04.2012 02.05.2012

Referent Innkalt av
Steinar Thunestvedt Reidar Lie

Deltakere: Reidar Lie, Eivind Kolflaath, Claus Huitfeldt, Ole Martin Skilleås, Pæla De Cuzzani,
Gro Rørstadbotten, Heinz Wilhelm KrOger (vara), Kirsten J. Bang, Runar Maeland, Martin
Rosendahl, Alexander Myklebust.

Forfall: Erlend Breidal

Saker

I Godkjenning av innkalling og sakliste

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

II Orienteringssaker

• Referat fra fakultetsstyremøte 17. april. Instituttleder redegjorde for noen av sakene
(årsmeldinger, fritak for akademisk skriving på SPIK-programmet). Tillyst sak om
arbeidstidsregnskappraktisering er utsatt til 8. mai).

• Forslag til nye "Retningslinjer for relasjonen mellom veileder og student":
Hovedinnholdet i nytt forslag ble presentert; retningslinjene er mer generelle i sin
utforming enn den nåværende versjonen.

• Tilsetting i ledige førsteamanuensisstillinger: Sorin Bangu og Carola von Villiez. Det
ble kort redegjort for de to nyansattes bakgrunn. Det er ventet at Bangu tiltrer allerede
1. juni, mens von Villiez tiltrer 1. oktober.

• Tilsetting i professor 11-stilling: Anat Biletzki: Biletzki har akseptert stilling som
professor 11-stilling på NFR-prosjekt knyttet til utvikling av nasjonale doktorgradskurs.
Biletzki tiltrer 1. mai.

• Orientering om framdrift i NFR-prosjektet: Instituttleder redegjorde for framdrift og
kommende arrangementer i de to NFR-prosjektene (i kjøvannet av den nasjonale

Postadresse Telefon 55 58 00 00 Institutt for filosofi og Besøksadresse Referent
Postboks 7800 oostmottakrtuib.no førstesemesterstudier Sydnesplassen Steinar Thunestvedt
5020 Bergen Internett www .uib.no fof@hf.uib.no 12113 55582384

Org no. 872 789 542 Telefon 55 58 23 82 Bergen
Telefaks 55 58 96 51

side 1 av 4



side 2 av 4

evalueringen) vi har hovedansvaret for, i tillegg til de to vi er meddeltakere i
(Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø) - med sterk oppfordring om å
delta på de ulike tillyste arrangementer nå før sommeren.

• Innføring av ePhorus på fagstudiene: Instituttleder redegjorde for fakultært pålegg om
innføre tekstgjenkjennelsessystemet ePhorus også på fagstudiene ved fakultetet. I
første omgang ser vi for oss at det tas i bruk på FILL111 og FIL112.

• Meltzermidler til prosjektet "Filosofiens rolle i almmendanninga ": Prosjektet har fått
tildelt 244 000 til å kartlegge exphillitteratur etter 1950 . Det ble ytret ønske om at
prosjektet presenteres og diskuteres for de emneansvarlige ved exphil og eventuelle
andre fora - før ferdigstillelsen.

• Evaluering av forskningsgruppene - status og invitasjon til innspill.

Instituttleder redegjorde for sakens bakgrunn og status pr . dato, og videre prosess ble
drøftet . Det ble påpekt at det allerede foreligger evalueringskriterier som kan tas
utgangspunkt i. I den videre diskusjonen ble det bl . a. hevdet at fungerende
forskergrupper bør vokse fram organisk og nedenfra , det ble videre argumentert for at
det bør foreligge en form for ekstern finansiering og at "fusjon " bør tilstrebes der dette
er naturlig.

Instituttleder pekte på antikkgruppen som et mulig mønstereksempel på en
velfungerende forskningsgruppe , samtidig som han understreket at enkeltforskeres
innsats fortsatt må stimuleres . Et minstekrav bør uansett være at lederen av
forskergruppen har førstekompetanse.

Saken tas opp igjen til ny behandling til høsten.

Ill Vedtakssaker

11-2012 Undervisningstilbudet høsten 2012

Forslag til undervisningstilbud for høstsemesteret 2012 ble presentert.

Studentrepresentantene ytret ønske om at undervisningstilbudet snarlig ble bekjentgjort for
studentene , og at undervisningstilbudet også for vårsemesteret 2013 kan gjøres kjent så
snart det er klart.

Videre ble det fra studentenes side, gitt den bedrede økonomiske situasjonen, ytret ønske
om en styrking av undervisningsvolumet - særlig på 200 -emner med egen emnekode (i
kommende semester vil det være kursene i etikk og politisk idehistorie ). I forlengelse av dette
ble det en mer generell diskusjon om undervisningsvolum , pensumomfang, grad av
obligatoriske aktiviteter mv.
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Vedtak:

Instituttrådet slutter seg til foreslått undervisningstilbud for høsten 2012. behovet for
kollokvieundervisning på 200-emnene i etikk og politisk idehistorie vurderes.

12-2012 Oppnevning av og mandat for programstyre

Instituttleder redegjorde for saken , og det ble understreket at de nylig nedfelte rammene og
mandatet for innføring av programstyrer oppleves overflødig ved vårt institutt - som bare har
ett program . I tillegg vil det være formelt problematisk å tilpasse ordningen til vår nåværende
organisasjonsstruktur på en måte som ikke kommer i konflikt med instituttreglementet. Det
foreslåtte vedtaket om å la fagstudieutvalget fungere som programstyre (med noen
nødvendige mindre tilpasninger av instituttreglementet ) synes som den minst dårlige
løsningen.

Problemstillingen ble grundig debattert , og instituttleder valgte å fremme et alternativt vedtak
på basis av diskusjonen - inspirert av forslag til alternativt vedtak fra Ole Martin Skilleås.

Vedtak:

Det søkes om dispensasjon forordningen med eget programstyre for vårt institutt, med den
begrunnelse at organisasjonsstrukturen som baserer seg på det nåværende
instituttreglement allerede ivaretar de funksjonene som programstyret er tiltenkt.

Arbeidsdelingen mellom fagstudieutvalget og instituttrådet fortsetter som nå, også m.h.t.
programstyrets mandatområde.

13-2012 Strategi for det humanistiske fakultet - oppfølging fra grunnenhetene

Instituttleder presenterte forslag til notat om "Oppfølging av strategiarbeidet ved FoF", som
skal overleveres til fakultetet 14. mai.

Vedtak:

Instituttrådet slutter seg til utkast til "Oppfølging av strategiarbeidet ved FoF"

14-2012 Revidert driftsbudsjett

Instituttets inntektsrammer for driftsbudsjettet er av ulike grunner vesentlig styrket etter at
instituttrådet vedtok budsjettet i januar . I alt er økningen på ca. kr . 450 000, noe som tilsier
en revidert versjon av budsjettet.



side 4 av 4

Forslag til et revidert budsjett ble revidert , med ca . halvparten av økningen fordelt på
timelønnspostene og den andre halvparten på driftspostene.

Vedtak:

Instituttrådet tar den økte inntekstrammen til etterretning og slutter seg til justert forslag til
driftsbudsjett.

Referatet anses som godkjent dersom det ikke er mottatt merknader innen 5. mai.

Steinar Thunestvedt
referent
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Strategi for Det humanistiske fakultet 2011-2015 – grunnenhetenes oppfølging 

 
Dokumenter i saken: 

 

 Brev fra fakultetet til grunnenhetene 

 Tilbakemelding fra AHKR med vedlegg 

 Tilbakemelding fra IF med vedlegg 

 Tilbakemelding fra LLE 

 Tilbakemelding fra FOF 

 Tilbakemelding fra SKOK 

 Tilbakemelding fra SVT 

 

Bakgrunn 
 
Fakultetsstyret vedtok i møte 22.11.11 ny strategisk plan for Det humanistiske fakultet for 
perioden 2011-2015. 
 
I planen er det konkretisert klare mål innen følgende områder: 
 

 Forskning 
 Utdanning på bachelor- og masternivå 
 Forskerutdanning 
 Utøvende musikkutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid 
 Formidling, likestilling og rekruttering 
 Ledelse, arbeidsmiljø og administrasjon 

 
Strategien er tilgjengelig på følgende nettside: 
 
http://www.uib.no/hf/om-fakultetet/styringsdokument-og-meldingar 
 
I brev til grunnenhetene datert 12.01.12 bad fakultetet om en kort redegjørelse for status for 
strategiarbeidet lokalt. Tilbakemeldingsfristen var 14.05.12. 
 
Tilbakemeldingene fra grunnenhetene 
 
AHKR har utarbeidet en egen strategisk plan for perioden 2012-2015 (vedlagt). Planen, som 
ble vedtatt av instituttrådet i møte 12.04.12, baserer seg i hovedsak på dokumentene 
Universitetsstrategi 2011-2015, Handlingsplan for internasjonal virksomhet 2011-2015 og 
Handlingsplan for likestilling 2011-2015, men forholder seg også til fakultetets strategi for 
perioden 2011-2015. AHKR påpeker dessuten at instituttets forsknings-, forskerutdannings- 
og utdanningsmelding for 2011 må anses som en oppfølging av fakultetets strategiske mål 

Dato: 25.05.2012 

Arkivsaksnr: 2011/6265-UNU 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

34/12 

12.06.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 

http://www.uib.no/hf/om-fakultetet/styringsdokument-og-meldingar
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og instituttets egen strategiplan. Det går fram av tilbakemeldingen at AHKR er godt i gang 
med strategiarbeidet og i ferd med å nå mange av målene. Instituttet har ellers kommentarer 
til flere av punktene i fakultetets strategi. Det påpekes blant annet at det er stort fokus på 
underrepresentasjon av kvinner i vitenskapelige stillinger, mens underrepresentasjonen av 
menn i administrative stillinger ikke gis tilsvarende oppmerksomhet. 
 
IF har fulgt opp fakultetets strategi ved å utarbeide sin egen strategiplan i løpet av våren. 
Planen, som er vedlagt, ble vedtatt av instituttrådet 16.05.12. 
 
LLE har diskutert utkast til strategiplan for LLE i to instituttrådsmøter denne våren samt i et 
allmøte. Et utkast til strategiplan 2011-2015 er per 23.05.12 på siste høringsrunde ved 
instituttet og i studentutvalget, og målet er å få den vedtatt i instituttrådsmøte i 11.06.12. 
 
FOF har en strategiplan som gjelder ut 2013. Instituttet har i tillegg lagt noen føringer for 
forskning de neste tre årene som oppfølging til NFRs evaluering av filosofimiljøene i Norge. 
Høsten 2012 vil FOF påbegynne arbeidet med en strategiplan som skal gjelde fra 2014, og 
fakultetets strategi for perioden 2011-2015 vil bli lagt til grunn for dette arbeidet. I tråd med 
fakultetets strategi har FOF som målsetting å stimulere forskning på høyt internasjonalt nivå, 
blant annet ved hjelp av strategiske midler fra NFR. Videre går instituttet gjennom 
forskerutdanningen med tanke på å forbedre kurstilbudet for ph.d.-kandidater i filosofi. En 
revisjon av undervisningsopplegget både på fagstudiet og førstesemesterstudiet er også 
igangsatt for å heve kvaliteten på tilbudet og gjøre det mer attraktivt. FOF gjennomgår 
administrasjonsstrukturen i samarbeid med fakultetet med tanke på å få til en mer effektiv 
arbeidsdeling mellom nivåene. 
 
Griegakademiet – Institutt for musikk har utarbeidet egen strategiplan som er vedtatt av 
instituttrådet. Planen avspeiler delvis det som kom fram i den eksterne evalueringen av 
instituttet. Griegakademiet har vært i kontinuerlig dialog med fakultetsledelsen under 
utarbeidelsen av strategiplanen. 
 
SKOK er inne i en omleggingsfase, og dette har delvis fått konsekvenser for strategiarbeidet. 
Det er vedtatt en endring som innebærer at SKOK går over fra å være et forskningssenter til 
å bli et forsknings- og undervisningssenter. Dette vil få konsekvenser for hele driften. Det 
planlegges et tredagers strategiseminar i september som skal munne ut i en strategiplan. 
 
SVT har et pågående arbeid med strategiplan, og en arbeidsgruppe ved senteret har nettopp 
ferdigstilt et råutkast. Planen er å få strategiplanen vedtatt av SVTs stabsmøte innen 
utgangen av juni 2012. 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret tar grunnenhetens oppfølging av strategi for Det humanistiske fakultet 2011-
2015 til orientering. 
 
 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 



 

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

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

Det humanistiske fakultet 

Telefon 55589380 

Telefaks 55589383 

post@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Harald Hårfagresgt. 1 

Bergen 

Saksbehandler 

Trine Moe 

55589309 
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Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Griegakademiet - Institutt for musikk 

Institutt for fremmedspråk 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Senter for vitenskapsteori 

 

  

  

 

 

Strategi for Det humanistiske fakultet 2011 - 2015 – Oppfølging fra 
grunnenhetene 

 

Fakultetsstyret vedtok i møte 22.11.2011 ny strategisk plan for Det humanistiske fakultet for 

perioden 2011-2015.  

 

Strategien er tilgjengelig på fakultetets nettside:  

http://www.uib.no/hf/om-fakultetet/styringsdokument-og-meldingar 

 

Fakultetsstyret ønsker en orienteringssak om status for strategiarbeidet ved instituttene i 

løpet av vårsemesteret og vi ber derfor om en kort redegjørelse fra grunnenhetene senest 

innen 14. mai. 

 

Lykke til med arbeidet! 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Gjert Kristoffersen 

dekan Trine Moe 

 fakultetsdirektør 

 

Kopi 

Senter for middelalderstudier 

 

Referanse Dato 

2011/6265-TRM 12.01.2012 

 

http://www.uib.no/hf/om-fakultetet/styringsdokument-og-meldingar
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Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
 

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

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitenskap 

Telefon  

Telefaks  

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Øysteinsgate 3 

Bergen 

Saksbehandler 

Britt Kristin Holsen 

55582315 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

AHKRs strategiarbeid 

 

Instituttene blir i brev av 12.01.2012 bedt om å gjøre rede for oppfølgingen av fakultetets 

vedtatte strategiplan for 2012-2015. 

 

Instituttrådet vedtok i møte 12.04.2012 AHKRs strategiske plan for 2012-2015, og denne 

følger vedlagt. 

 

Videre viser vi til innsendte meldinger vedrørende forskning, forskerutdanning og utdanning. 

Disse gir en grundig redegjørelse for aktiviteten, mål og måloppnåelse på de ulike felt i 2011 

og danner grunnlag for videre satsinger framover. Dette må også sees som en oppfølging av 

fakultetets strategiske mål og instituttets egen strategiplan. 

 

Instituttet gir nedenfor ytterligere kommentarer til enkelte punkt i fakultetsstrategien. 

 

Forskning 
Kvalitet 

AHKR har relativt stabilt gode resultat ift publikasjonspoeng. Samtidig utføres forskning og 

forskningsbasert virksomhet som ikke gir poenguttelling, men som likevel er en sentral og 

viktig del av fagenes særlige samfunnsansvar. Resultat knyttet til studiefeltet er gode, og 

instituttet har oppnådd vurderinger som har gitt betydelige prosjekttildelinger. 

 

Forskningsressurs 

Alle vitenskapelig ansatte ved AHKR har normal forskningstid i sine stillinger, og ved aktiv 

bruk av arbeidstidsregnskap prøver fagmiljøene å gi en jevn fordeling av undervisningen 

over tid. AHKR har i samarbeid med de øvrige HF-instituttene utarbeidet retningslinjer for 

bruk av arbeidstidsregnskapet, og disse er nå vedtatt av instituttrådet. Fakultetets praksis 

ved kun å gi vikarordning for undervisningsdelen av vitenskapelige stillinger også ved 

vakanser over lengre tid, er imidlertid et forhold som klart går ut over den samlete 

forskningsaktiviteten. 

 

Referanse Dato 

2011/6265-BRH 14.05.2012 
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Ekstern forskningsfinansiering 

Instituttet står for en betydelig del av fakultetets samlete BOA-virksomhet og har som mål å 

videreutvikle denne også i regi av forskningsgruppene. Det er i mange sammenhenger 

vanskelig å oppnå en inntektsoverhead ut over kostnadsoverhead, og med gjeldende DB-

satser i EU og NFR er det umulig å oppnå et snitt på 40%. En økning – endog uforutsett – av 

universitets satser for administrative kostnader, vil helt klart medføre en betydelig mer kritisk 

vurdering av BOA-virksomheten. Det vil derfor nå være langt vanskeligere å oppfylle 

fakultetets ønskemål både om økning i den eksternfinansierte portefølgen og om 

tilfredsstillende dekningsbidrag. Økt BOA-virksomhet gir samtidig en vesentlig økning i 

forskningsadministrativt arbeid, et felt som allerede er sterkt underbemannet. Dette er et 

forhold AHKR har tatt opp med fakultetet like siden 2007, og der instituttet står uten mulighet 

til å styrke feltet innenfor eksisterende administrativ bemanning. Målet om ”forbedring av det 

administrative støtteapparatet” er for AHKRs vedkommende nå avhengig av oppfølging fra 

fakultetet. 

 

Tverrfaglig forskning og gruppestruktur 

AHKR har seks aktive, tverrfaglige forskningsgrupper, og vi viser til evalueringsrapport fra 

2011. En del av instituttets forskere er ikke knyttet til forskningsgrupper, men utfører sin 

forskning i samarbeid med nasjonale eller internasjonale nettverk. 

 

Arkiv, samlinger og digitalisering 

Instituttet støtter fakultetets strategi på dette feltet og imøteser en permanent ordning for 

både faglig og administrativ oppfølging. 

 

Internasjonalisering 

AHKRs ansatte har betydelige internasjonale nettverk, og instituttet har hatt glede av flere 

gjesteforskere på kortere og lengre opphold hvert år. Internasjonalisering har vært et 

satsningsområde for instituttet, og det er i 2012 avsatt midler øremerket formålet. 

 

Forskningsannuum 

Instituttets forskere får tildelt insentivmidler ut fra resultat (master, ph.d., publikasjonspoeng), 

og det er avsatt midler til forskningsformål og publikasjonsstøtte i tillegg til smådriftsmidler. 

AHKR vil per i dag ikke innføre en ordning med årlig forskningsannuum til ”alle aktive 

forskere”. 

 

Utdanning 
Tverrfaglig perspektiv 

AHKR tilbyr disiplinbasert undervisning i fire sterke fag med hvert sitt studieprogram. 

Instituttet har imidlertid også tverrfaglige emner som SAS113 (Norwegian Culture and 

History) og HEMB (Historiske og kulturelle perspektiv på helse). AHKR har også fått på plass 

et tverrfaglig forskningsetisk seminar for masterstudenter. I tillegg har instituttet ansvar for et 

tverrfaglig og tverrfakultært masterprogram (Region og regionalisering) og tar del i et nordisk 

tverrfaglig masterprogram (Religious Roots of Europe). UUI fungerer som et fagovergripende 

forum for å diskutere undervisningsrelaterte spørsmål. 

 

Masterrekruttering 

AHKR har hatt relativt stabil rekruttering til masterstudiene. En økning av antallet 

masterstudenter må også vurderes i forhold til kvalitet og veiledningskapasitet. 
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Frafall og gjennomstrømming 

AHKR har ikke startet opp kartleggingsarbeidet. Det er ønskelig med en diskusjon om 

hvordan dette best gjøres blant alle instituttene, gjerne som sak i studiestyret. 

 

Praksisemne 

Arkeologi har en avtalt ordning med praksis for sine studenter hos Fylkeskommunen. Dette 

er foreløpig ikke videreutviklet til et eget praksisemne. Historie er i ferd med å utvikle 

konkrete planer. De viktigste "praksisemner" for AHKR er imidlertid PPU, og her sliter 

instituttet med manglende stillingsressurser, særlig på religionsvitenskap. 

 

Alumnus 

AHKR har to aktive prosjekt, på historie og religionsvitenskap. 

 

Studiekvalitet 

Forskningsbasert og forskningsorientert undervisning er den sentrale premissen for AHKRs 

studietilbud, og har stor oppmerksomhet i UUI. Alle vitenskapelig tilsatte deltar i 

undervisningen, og instituttet har utarbeidet retningslinjer som sikrer at ingen normalt kan 

frikjøpes fra hele undervisningsplikten over lengre perioder. AHKR støtter forslaget om 

mentorordning og imøteser en felles tilnærming, gjerne i Studiestyret. 

 

Læringsmiljø 

Fakultetet skriver at ”gode studentarbeidsplassar er ein føresetnad for god utdanning og 

trivsel i studiekvardagen”. I sterk motstrid til dette opplever AHKR at det til tross for gjentatte 

henvendelser fra instituttets side gjennom flere år, ikke blir etablert permanente og 

tilfredsstillende lesesaler for våre masterstudenter i historie, arkeologi og kulturvitenskap. 

Forholdene er for alle tre gruppene helt uakseptable, og særdeles dårlige for 

historiestudentene. 

 

Studentutveksling  

Med avviklingen av Midtøstenprogrammet og overflyttingen av ansvaret for 

Europaprogrammet til SV har AHKR mistet de to studieprogrammene med høyest 

utreiseaktivitet, mens enkelte fag som religionsvitenskap ser ut til å ha veldig lite slik aktivitet. 

AHKR har utredet utreiseaktiviteten blant studentene, og i rapporten konkluderer bl.a. slik: 

«De svarene vi fikk viser at enkelte studenter ikke har plass til et utvekslingsopphold i en 

tilværelse der jobb og nettverk krever sitt. For mange er det primært relasjoner til 

samboer/kjæreste og familie som demper utreiseviljen. Men samtidig er det mange som 

vegrer seg for å reise på utveksling fordi de anser tilretteleggingen og informasjonen som for 

dårlig, og disse studentene bør være vårt hovedmål for videre arbeid med utveksling.” UUI 

har vedtatt en rekke oppfølgingstiltak. Som et ledd i satsningen på internasjonalisering 

planlegger instituttet nå delegasjonsreiser til utvalgte universiteter i utlandet for å få på plass 

et mer helhetlig samarbeid med disse, og for å kunne tilby en bedre veiledning av 

utreiseinteresserte studenter. UUI har gått inn for å satse på Edingburgh, SOAS (London) og 

Durham i første omgang. Alle fagene ved AHKR har tidligere prioritert anbefalte 

utvekslingsuniversiteter, og listen er tilgjengelig på AHKR sine nettsider. Videre ønsker 

AHKR at hvert fag kan tilby engelskspråklige emner tilsvarende et semesters studium, og 

skal i samarbeid med fagutvalgene utarbeide kontaktfremmende tiltak. AHKR har også økt 

fokus på lærerutveksling med konkrete måltall.  
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Forskerutdanning 
Instituttets ansvar 

Etter avviklingen av forskerskolen Kultur og samfunn har de seks forskningsgruppene påtatt 

seg et større ansvar for forskerutdanningen. De fleste doktorgradskandidatene er knyttet til 

en forskningsgruppe og fremlegger jevnlig avhandlingskapitler der, enten på regulære 

seminarer eller på egne heldagsseminarer. Det er også gode erfaringer med sluttseminar, 

eller «prøvedisputas», som nå tas i bruk i økende grad. For studenter som ikke deltar i 

forskningsgrupper har veiledere et særlig ansvar for å formidle kontakt med nasjonale og 

internasjonale nettverk, og det arrangeres workshops med inviterte gjesteforskere. 

Midtveisevalueringer og årlige medarbeidersamtaler med stipendiatene er gode redskaper 

for å synliggjøre fremdriften i prosjektene og fange opp eventuelle utfordringer. 

 

Opplæringsdelen 

I samarbeid med Institutt for pedagogikk tilbyr AHKR høstsemesteret 2012 sine stipendiater 

en kurs i universitetspedagogikk som en prøveordning. Dette kurset knyttes til 

undervisningsdelen av pliktarbeidet og vil også gi uttelling i opplæringsdelen. 

Forskningsgrupper og veiledere stimuleres dessuten til å arrangere egne forskerkurs, 

spesialiserte konferanser og veilederworkshops; de tidligere forskerskolemidlene utgjør nå 

en pott man kan søke av til slike formål. 

 

Formidling 
Forskningsformidling 

Formidlingsvirksomheten er stor ved alle fire fagene som vet å ha et sentralt og viktig 

samfunnsansvar. Registreringsrutinene hos den enkelte er imidlertid langt fra tilstrekkelig 

innarbeidet, og instituttet sliter med betydelig underregistrering. 

 

Mediestrategi 

”Kunnskap om verksemnda og forskingsresultata” er særdeles viktig å få fram i en tid da HF-

fagene er i en utsatt posisjon med tilsvarende fokus i media. Det er et felles ansvar å sørge 

for at fagene våre er synlige, tydelige og gis et samfunnsrelevant perspektiv. Instituttet støtter 

derfor utviklingen av en mediestrategi. 

 

Nettsider 

AHKR bruker egne nettsider bevisst både for interne og eksterne formål. Eksisterende 

rammevilkår legger imidlertid store begrensinger på hvilken informasjon som kan legges ut 

og hvordan. Instituttet er glad for at fakultetet nå vil prioritere utvikling og kvalitetssikring av 

nettsider på engelsk, og avventer en fellesstrategi for dette arbeidet. UiBs nettsider har dårlig 

tilgjengelighet og inneholder mengder utdatert informasjon, og ny webløsning imøteses. 

 

Likestilling og rekruttering 
Instituttet har konstant fokus på likestillingsproblematikken og viser til dette punktet under 

egen strategiplan. Det er stort fokus på underrepresentasjon av kvinner i vitenskapelige 

stillinger, og det er derfor underlig at underrepresentasjon av menn i administrative stillinger 

ikke gis tilsvarende oppmerksomhet. 

 

Ledelse, arbeidsmiljø og administrasjon 
Økonomistyring 

AHKR er i all hovedsak tilfreds med den nye budsjettfordelingsmodellen og opplever å ha fått 

større faglig og økonomisk handlingsrom. Det er vedtatt instituttinterne 
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budsjettfordelingsprinsipper for den videre fordelingen og disponeringen av tilgjengelige 

midler. 

 

Administrasjon 

Det er lagt ned et betydelig arbeid i å tilpasse og videreutvikle ansvars- og arbeidsdelingen i 

instituttadministrasjonen, og nye stillingsomtaler ble endelig vedtatt av instituttrådet 

10.11.2011. Samtidig konkluderes det med, i samsvar med evalueringsrapportens resultat, at 

administrasjonen er for lavt dimensjonert for å kunne gi forsvarlig og tilstrekkelig administrativ 

støtte til forsknings-, forskerutdannings- og formidlingsvirksomheten. Instituttet har behov for 

ytterligere en administrativ stilling knyttet til dette feltet. En dimensjonerings- og 

fordelingsplan for hele fakultetets administrasjon samlet, vil måtte relateres til den reelle 

ansvars- og arbeidsdelingen og –belastningen mellom nivåene og mellom instituttene. Dette 

arbeidet vil samtidig være funksjons- og rolleavklarende.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Christhard Hoffmann 

instituttleder Britt Kristin Holsen 

 administrasjonssjef 
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Strategisk plan 

 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

(AHKR) 

 

2012-2015 
 

Forord 

 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap – AHKR – ble opprettet 1.august 

2007 i forbindelse med omorganiseringen ved Det humanistiske fakultet. Det samler fire 

profilerte, tradisjonsrike og beslektede fag under felles tak. Instituttet har som mål å ivareta og 

styrke tydelig profilerte fagidentiteter som danner faglig basis også for nyskapende tverrfaglig 

forsknings- og undervisningssamarbeid. Instituttet har etablert seks tverrfaglige 

forskningsgrupper og tilbyr et bredt spekter av undervisningsopplegg. 

 

Innledning 

 

Instituttets strategiske plan for 2012 – 2015 er en oppdatert versjon av den strategiske planen 

som instituttet utarbeidet for perioden 2008-2011. De fleste av de generelle målsettingene som 

ble formulert i den første planen, videreføres nesten uendret ettersom dette er ideelle mål som 

alltid kan videreutvikles. Andre mål, som for eksempel utvikling av fagstrategi, 

fagdimensjonering og bemanningsplan, er oppnådd og gjentas derfor ikke. 

 

Planen baseres på tre sentrale strategidokumenter som er vedtatt av universitetsstyret ved 

UiB: Universitetsstrategi 2011-2015; Handlingsplan for internasjonal virksomhet 2011- 2015; 

Handlingsplan for likestilling 2011-2015. Planen forholder seg også til den strategiske planen 

som Det humanistiske fakultetet vedtok i november 2011 for perioden 2012-2015.  

 

Et hovedmål med dette strategidokumentet er å tydeliggjøre de mål og ambisjoner instituttet 

har når det gjelder faglig utvikling og profilering av instituttet i perioden 2012-2015. Det 

gjelder kjerneområdene forskning, undervisning, formidling og de administrative oppgaver 

som er knyttet til denne virksomheten. Når et sammensatt storinstitutt som AHKR med fire 

forskjellige, men samtidig faglig beslektede disipliner, skal fungere som en enhet, byr det på 

store muligheter og utfordringer. Ved et flerfaglig institutt er det nødvendig å ta stilling til 
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både fagdisiplinenes egenutvikling og de tverrfaglige muligheter det åpner for, særlig innen 

forskning. De seks forskningsgruppene som er blitt etablert har alle en tverrfaglig 

sammensetting og har utgangspunkt i områder der fagmiljøene ved instituttet står sterkt. De er 

dels knyttet til periode (1) Antikkens historie, kultur og religioner, dels til område (2) 

Midtøsten - Afrika, og temaer (3) Sted. identitet og regioner, (4) Helse, medisin og velferd, 

(5) Internasjonaliseringsprosesser i kulturelt og historisk perspektiv, (6) Styring, rett, 

demokrati og arbeidsliv.  I tillegg vil det, som en videreføring av Senter for 

middelalderstudier (CMS), bli opprettet en flerfaglig forskningsgruppe i middelalderforskning 

(”Senter for middelalderforskning”) fra 2013. Siden forskningsinteresser og tyngdepunkter er 

under stadig utvikling, kan også andre forskningsgrupper etableres.    

 

Et viktig prinsipp som legges til grunn i strategiplanen, er at det skal skapes rammer som gir 

gode vilkår for dynamisk og kreativ forskning på høyt internasjonalt nivå. Forskningen skal 

ikke være styrt og det legges ikke opp til prioriterte satsningsområder utover de nevnte 

områdene representert av forskningsgruppene. Rammene for forskning skal være åpne for 

samarbeid både internt og eksternt. Målet er at AHKRs omdømme skal være høy faglig 

kvalitet både nasjonalt og internasjonalt. 

 

 

I. Forskning 

 

Hovedmål: 

AHKR skal drive forskning av høy kvalitet 

 

 

For å nå dette hovedmålet vil AHKR: 

 

Medvirke aktivt til at forskere, forskningsgrupper og fagmiljø når et høyt internasjonalt 

nivå 

 

AHKR vil: 

• legge til rette for at all forskning når høy kvalitet  

• videreutvikle og styrke forskningsgruppene og fagrelaterte forskningsaktiviteter 

• synliggjøre forskningsresultater  

• stimulere til publisering i renommerte og poenggivende publiseringskanaler   

• delta aktivt i nasjonale og internasjonale forskningsdebatter og forskningsevaluering 

(fagfellevurderinger, bokanmeldelser, debattinnlegg m.v.) 

• følge opp forskere og miljøer som publiserer lite 

• fremme forskningssamarbeid med relevante sentra og randsoner 
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Skaffe økte midler til forskning 

 

AHKR vil: 

• øke den eksterne finansieringen og bidra til prosjektutvikling 

• utveksle erfaring knyttet til prosjektsøknader  

• i samarbeid med fakultetsadministrasjonen og Forskningsadministrativ avdeling 

medvirke til å gi assistanse til å utarbeide og følge opp prosjektsøknader og 

prosjektdrift 

 

 

Sikre tid til forskning 

 

AHKR vil: 

• planlegge undervisningen med sikte på å gi mer sammenhengende tid til forskning 

• utnytte arbeidstidsregnskapet til å sikre retten og plikten til forskningstid 

• tilstrebe en jevnere fordeling av de faglig-administrative oppgavene  

• vurdere om fagene ved instituttet kan ha mer undervisningssamarbeid, særlig på 

masternivå 

• skjerme ordningen med forskningspermisjon og følge opp resultatene fra permisjonene 

 

 

Styrke infrastrukturen for forskning 

 

AHKR vil: 

• arbeide for at bibliotekressursene for AHKR-fagene styrkes 

• fortsatt arbeide for styrking av den administrative støtten til forskningsvirksomheten 

ved instituttet 

 

 

Styrke forskerutdanningen 

 

AHKR vil: 

 integrere stipendiatene i forskningsmiljøene ved instituttet, bl.a. ved hjelp av 

forskningsgruppene 

 inkludere stipendiater i internasjonale nettverk og miljøer 

 arbeide for å bedre gjennomføringstiden for alle kandidater i doktorgradsutdanningen 

og redusere frafall 

 sikre at alle kandidatene i forskerutdanningen får et velegnet opplæringsprogram 

 ha et forskerutdanningsperspektiv på mastergradsutdanningen 

 

 

Internasjonalisere forskningen 
 

AHKR vil: 

• stimulere til deltaking i internasjonale fora for forskning 

• utvikle samarbeidsrelasjoner/samarbeidsavtaler med utenlandske forskningsmiljøer, 

bl.a. knyttet til arbeidet i forskningsgruppene 

• aktivt utnytte gjesteforskerordninger både for inn- og utreisende forskere 
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II. Undervisning 

 

Hovedmål: 

AHKR skal gi studenter et undervisningstilbud som er basert og fokusert på forskning 

 

For å nå dette hovedmålet vil AHKR: 

 

Tilby forskningsbasert undervisning for å gi best mulig fagkunnskap og aktiv forståelse av 

en vitenskapelig tenkemåte på alle nivå i undervisningen 

 

AHKR vil: 

 få i stand en tett kopling mellom undervisning og forskning på alle nivå. Dette 

innebærer at undervisningen støtter seg på forskning (forskningsbasert) og at 

forskningsdebatt og forskningsfront trekkes inn i undervisningen (forskningsfokusert).  

 aktivt samarbeide med programsensorene for å videreutvikle studietilbudene 

 jevnlig evaluere studietilbudet 

 støtte studentenes faglig engasjement og aktiviteter og ha aktiv samarbeid med 

fagutvalgene 

 øke studentenes kontakt med og integrasjon i fagmiljøene, spesielt på masternivå 

 

 

Internasjonalisere undervisningsvirksomheten 

 

AHKR vil: 

 øke antall utreisende studenter 

 intensivere lærerutveksling fra og til AHKR  

 utvikle studiekonsulentenes veiledningskompetanse for utenlandsopphold 

 opprette direkte kontakt med institutter ved utenlandske universitet 

 tilby emner på engelsk i alle fag for innreisende studenter 

 

 

III. Formidling og informasjon 

 

Hovedmål: 

AHKR skal styrke forskningsformidlingen og aktivt informere om instituttets faglige 

aktiviteter til interne (ansatte og studenter) og eksterne (den kunnskapssøkende 

allmennhet) målgrupper 

 

For å nå dette hovedmålet vil AHKR: 

 

Videreutvikle et miljø der ulike former for formidling oppleves som en naturlig del av 

virksomheten 

 

AHKR vil: 

 være en betydelig bidragsyter i samfunnsdebatten og bidra til forståelse, refleksjon og 

kunnskapsbasert utvikling av kultur og samfunn, bl.a. med debattinnlegg og kronikker 
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 stimulere til forskningsbasert formidling (foredrag, populærvitenskapelige 

publikasjoner, bidrag til forskningsdager osv.) 

 støtte medarbeiderne til å utvikle egen formidlingskompetanse 

 utvikle medarbeidernes forståelse for nettbasert formidling 

 

 

Utvikle et informasjonssystem som synliggjør aktiviteten på instituttet internt ved UiB, 

imøtekommer medarbeidernes informasjonsbehov og gjøre aktivitetene ved instituttet mer 

synlig utad 

 

AHKR vil: 

 videreføre opplegget med ukentlige nyheter på instituttets nettside som gir 

informasjon om aktivitetene både til internt og eksternt bruk 

 ha fokus på gode informasjonsrutiner 

 oppdatere nettsidene kontinuerlig 

 videreutvikle en engelsk versjon av instituttets nettsider 

 bruke den nye eksternweb for å aktivt informere om de ansattes kompetanse og 

instituttets aktiviteter 

 

 

IV. Administrasjon 

 

Hovedmål:  

AHKRs administrasjon skal styrke primæraktivitetene (undervisning, forskning og 

formidling) på en profesjonell måte 

 

For å nå dette hovedmålet vil AHKR: 

 

Medvirke til at administrativt tilsatte holder et høyt fagadministrativt nivå 

 

AHKR vil: 

 fremme deltakelse på kurs og seminarer internt og eksternt og legge til rette for 

løpende individuell kompetanseutvikling 

 fremme ansvar, selvstendighet og initiativ 

 

 

Medvirke til at administrasjonen holdes godt orientert om den faglige virksomheten 

 

AHKR vil: 

 sikre god kommunikasjon 

 inkludere administrasjonen i faglig aktivitet der det er naturlig 

 

 

Tilstrebe at administrasjonen holdes best mulig orientert om virksomheten ved fakultetet og 

UiB ellers 

 

AHKR vil: 

 fremme individuell oppdatering 

 fremme deltakelse på møter og seminarer 
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 delta i nettverksgrupper 

 ivareta og styrke kommunikasjonen mellom de administrative nivåene 

 

 

Sikre og synliggjøre funksjonelle administrative prosedyrer 

 

AHKR vil: 

 sette den faglige virksomheten i fokus for administrative systemer og rutiner 

 videreutvikle og forenkle instituttinterne retningslinjer og rutiner 

 søke å påvirke utvikling av klar og formålstjenlig ansvars- og arbeidsdeling mellom 

fakultet og institutt 

 sikre god informasjonsflyt på administrative saksfelt 

 

 

Se til at administrasjonen opptrer profesjonelt og effektivt som en integrert del av instituttet 

 

AHKR vil: 

 styrke bevissthet om eget servicenivå og riktig tjeneste 

 styrke bevissthet omkring egen rolle og betydning i instituttet 

 sikre instituttinternt samarbeid, samhandling og gode stedfortrederfunksjoner 

 medvirke til etablering av rutiner som sikrer at saker løses på lavest mulig 

administrativt nivå 

 fremme teambygging og trivselsfremmende tiltak 

 

 

V. Likestilling og arbeidsmiljø 

 

Hovedmål:  

Likestilling mellom kjønnene og arbeidet for et godt og inkluderende arbeidsmiljø skal 

integreres i AHKRs virksomhet på alle nivåer 

 

For å nå dette hovedmål vil AHKR:  

 

Følge opp relevante tiltak i UiBs handlingsplan for likestilling 

 

AHKR vil: 

 legge til rette for kvalifisering av kvinnelige førsteamanuenser  

 skape en mest mulig jevn arbeidsfordeling mellom kjønnene 

 arbeide for å tilsette flere kvinner i professor II-stillinger på fagområder med 

underrepresentasjon av kvinner 

 tilstrebe bedre kjønnsbalanse i alle stillingsgrupper 

 

 

Videreutvikle det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

 

AHKR vil: 

 fortsette å sette i verk tiltak for å skape felles møteplasser og arrangement for de 

ansatte, på tvers av fagmiljøer og grupper 
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 kartlegge det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet jevnlig og oppfølge eventuelle 

problemer 

 oppdatere handlingsplanen for HMS arbeid jevnlig og fokusere på konkrete tiltak 

 

 

 

 
Vedtatt av instituttrådet 12.04.2012 

 

 

 



 

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

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

Institutt for framandspråk 

Telefon  

Telefaks 55584260 

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

HF-bygget, Sydnesplassen 

7 

Bergen 

Sakshandsamar 

Arve Kjell Uthaug 

55582281 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Oppfølging av ny strategiplan ved Institutt for framandspråk 

 

 

Institutt for framandspråk vil følgja opp den nye strategiplanen for Det humanistiske fakultetet 

2011-2015 gjennom å laga sin eigen strategiplan.  

 

Instituttleiinga er i gang med å laga eit første utkast til strategiplan for IF. Dette utkastet vil bli 

drøfta på eit strategiseminar 28. mars, og revidert utkast til strategiplan vert lagt fram til 

vedtak i instituttrådet 11. april i år.  

 

Den nye strategiplanen for instituttet vil deretter sjølvsagt bli sendt over til fakultetet. 

 

 

 

 

 

 

 

Venleg helsing 

 

Leiv Egil Breivik 

instituttleiar Arve Kjell Uthaug 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2011/6265-ARUT 12.01.2012 
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Institutt for framandspråk 

Strategi 2012–2015 
 

vedteken av instituttrådet 16. mai 2012 

 

 

Innleiing 
 

Dette strategidokumentet er forankra i Det humanistiske fakultet sin strategi for 2011–2015, 

og i Universitetet i Bergen sin strategi for 2011–2015. UiB er eit breiddeuniversitet og eit 

internasjonalt forskingsuniversitet. Dokumentet framhevar dei utfordringane IF har for å 

halde fram med å styrkje forskinga og utdanninga ved Instituttet.  

 

Våren 2012 er det 83 tilsette ved IF, fordelt mellom 54 fast vitskapleg tilsette, 22 PhD-

stipendiatar og 11 fast administrativt tilsette. I tillegg kjem mellombels tilsette som ikkje er 

stipendiatar: forskarar, timelærarar og vikarar. IF har i 2012 4 kvotestipendiatar.  

 

Dei vitskapleg tilsette er knytte til følgjande fag: arabisk, engelsk, fransk, italiensk, japansk, 

russisk og spansk språk og latinamerikastudium og tysk. Instituttet tilbyr òg innføringskurs i 

mandarin med undervisarar frå Bergen Konfutse Institutt. IF har om lag 1000 studentar og 

tilbyr 9 bachelorprogram, 9 masterprogram og 4 årseiningar (årsstudium).  

 

IF sin strategiske plan for 2012–2015 har som hovudmål å styrkje forskinga, formidlinga og 

studietilboda ved Instituttet samt å fremje likestilling og godt arbeidsmiljø for tilsette og 

studentar. Forskinga er fundamentet for verksemda ved Universitetet i Bergen. Utdanninga 

skal vere basert på forsking og høg fagleg kompetanse. I tråd med universitets- og 

fakultetsstrategien skal kvalitet vere rettesnora for all verksemd ved IF.  

 

IF skal gi eit godt fagleg grunnlag både til kandidatar som ønskjer å halde fram med forsking 

og kandidatar som søkjer seg ut mot arbeidslivet elles. IF skal stimulere fleire studentar til å 

ta utdanning på masternivå, særleg på fag med få master- og PhD-kandidatar. Vi skal fremje 

kvalitet, etisk dømmekraft og integritet gjennom forsking og undervisning.  

Primærverksemda ved IF femner om forsking, undervisning og formidling i framande språk, 

litteratur, filologi, kulturkunnskap og fagdidaktikk. Faga våre skal utvikle studentane si evne 

til å forstå, stille spørsmål ved og vurdere kritisk det kunnskaps- og verdimangfaldet dei vert 

konfronterte med i dagens globaliserte verd. Humaniora handlar i brei forstand om kva det 

vil seie å vere menneske – om danning, identitet, historisk arv, språk, kulturutvikling og 

verdigrunnlag. Humanistisk kompetanse er nødvendig for å svare på sentrale 

samfunnsutfordringar. Ei viktig oppgåve for IF i dette biletet framover vert å synleggjere 

humaniora sin samfunnsverdi. 

IF sitt strategidokument skal fungere som ein styringsreiskap og vil verte følgd opp i møte 

med fagmiljøa og i medarbeidarsamtalar.  
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Primærverksemda 
 

Forsking 
 

Forskinga på IF har stor fagleg breidd med omsyn til tema og disiplinar. Forskinga er fordelt 

på fire ulike disiplinar og åtte språk. Fleire av instituttet sine forskargrupper og prosjekt går 

på tvers av språka og disiplinane. Forskinga og publiseringa ved instituttet er svært 

internasjonal, og femner om mange språk og kulturar. Den vide internasjonale kompetansen 

er ei av IF sine sterkaste sider. Dei aller fleste av forskarane er medlemar av ei forskargruppe, 

med i eit forskarnettverk eller deltek i eit prosjekt.  

 

 

Hovudmål  

IF skal oppretthalde breidda og styrkje kvaliteten i forskingsmiljøa for at forskinga skal halde 

ein høg internasjonal standard og vere meir synleg nasjonalt. Instituttet vil halde fram 

arbeidet med å styrkje og støtte forskargruppene på instituttet i tråd med Det humanistiske 

fakultet sin strategi 2012–2015. Men også i framtida må den gode, individuelt baserte 

forskinga sikrast gode kår, noko som òg er framheva i Fakultetet sin strategi. Det skal vernast 

om tida som er fastsatt til forsking.   

 

 

For å nå dette hovudmålet vil IF: 

 

Hjelpe forskarar og forskargrupper og fagmiljø til å nå eit høgt internasjonalt nivå. 

  

- styrkje forskargruppene og arbeide for gode kollegiale miljø prega av fagleg kvalitet 

og gjensidig støtte 

- gjere dei vitskapleg tilsette medvitne om kor viktig det er at alle utfører 

poengteljande forsking innanfor ramma av forskingstida og stimulere til publisering i 

renommerte internasjonale publiseringskanalar 

- leggje til rette for gjesteforskarar og gjesteforelesarar på instituttet  

- analysere og rå bot på problem for enkeltforskarar og miljø som publiserer lite.  

- stimulere til deltaking i internasjonale og nasjonale fora og nettverk for forsking. 

- leggje til rette for tverrfagleg forsking både internt på instituttet og på tvers av 

institutt- og institusjonsgrenser 

- oppmuntre til eit tett band mellom rettleiing og forsking 

 

 

Sikre meir tid til forsking  

 

- sørgje for at arbeidstidsrekneskapen gir eit realistisk bilete av arbeidsoppgåvene og 

bruke han til å sikre retten og plikta til forskingstid 

- arbeide bevisst og planmessig for at arbeidstidsrekneskapen til dei einskilde 

vitskapleg tilsette kjem i balanse 

- hyre inn vikarar ved store plusstal i arbeidstidsrekneskapen 

- arbeide på individplan for tiltak for å sikre samanhengande forskingstid 
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- vurdere om faga ved instituttet kan ha meir undervisningssamarbeid, særleg på 

masternivå 

- skjerme ordninga med forskingspermisjon og følgje opp resultata frå permisjonane 

- arbeide for å tilsetje universitetslektorar i fast stilling som kan ta seg av visse typar 

elementærundervisning  

- gjere dei vitskapleg tilsette medvitne om at å frigjere tid til forsking ikkje berre er eit 

leiaransvar, men òg eit personleg ansvar 

 

 

 

Auke den eksternfinansierte prosjektporteføljen 

 

Leiinga ved IF har som mål å få forskarane ved instituttet til å søkje eksterne 

finansieringskjelder om støtte til større prosjekt. For å få dette til trengst det ein systematisk 

innsats for å vidareutvikle samarbeids- og informasjonsrutinar mellom institutt og fakultet 

og mellom institutt/fakultet og UiB si forskingsavdeling.  

 

 

Styrkje forskarutdanninga 

 

IF har dei siste åra merkt seg ut ved å ha mange disputasar. Dette er svært positivt og vitnar 

om ein god rekrutteringsprosess og ei god oppfølging av stipendiatane. Det er eit mål å 

styrkje forskarutdanninga ved instituttet og å sørgje for at stipendiatane vert sterkare 

integrert i dei lokale forskarmiljøa. Instituttet sine rettleiarar skal bidra til at stipendiatane 

får faglege internasjonale nettverk. Det er FFU si oppgåve å fungere som eit kontrollorgan 

med omsyn til kvaliteten på PhD-utdanninga ved Instituttet.   

 

 

IF vil:  

 

- arbeide for å sikre god kvalitet på rettleiinga  

- støtta forskarskulane der dei er prioriterte av fagmiljøa 

- integrere stipendiatane tettare i instituttet sine forskargrupper og forskarmiljø 

- rettleie stipendiatane om publiseringsstrategi 

- verne forskingstida til stipendiatane 

 

 

 

Utdanning 
 

Hovudmål 

Instituttet skal tilby utdanning i framande språk, litteraturar, kulturar og fagdidaktikk som 

tek vare på dei humanistiske faga sine særdrag, og medverke til å auka studentane si evne til 

forståing, toleranse, sjølvstende og kritisk tenking. Gjennom dette skal dei ferdig utdanna 

kandidatane stå sterkt rusta både for arbeidslivet og vidare fagleg fordjuping. Vi ser det som 

ei utfordring at studenttalet ved IF har gått ned dei siste åra, samstundes som den 

kompetansen vi tilbyr, vert stadig meir viktig i ei globalisert verd. IF vil prioritere arbeidet 
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med å rekruttere studentar til framandspråk og samstundes synleggjere studentane sin 

kompetanse og moglege yrkesvegar. I denne samanhengen er det òg viktig å synleggjere den 

faglege breidda ved instituttet. 

 

 

For å nå dette hovudmålet set IF seg følgjande delmål:  

 

 

Forskingsbasert undervisning 

IF skal medverke til å auke kompetansen til studentane gjennom forskingsbasert 

undervisning ved å leggje til rette for at studentane kan tileigne seg kunnskapar, dugleikar, 

generell kompetanse i framande språk, litteraturar og kulturar. Vi skal la studentane bli kjent 

med og forstå vitskapleg tenkjemåte gjennom kontakt med aktive forskarar i undervisninga 

på alle nivå. Studentane skal få utvikle si evne til å nytte fagleg kunnskap og innsikt 

sjølvstendig og kritisk.  Vi skal vidare fremje etisk dømmekraft og integritet gjennom forsking 

og undervisning. 

 

Læringsvilkår, undervisningsorganisering og dimensjonering 

IF skal arbeide for betre læringsvilkår, undervisningsorganisering og formålstenleg 

dimensjonering av studietilbodet ved å sørgje for at dei store faga held fram med å vere 

sterke og styrkje dei små og utsette faga ved t.d. å jobbe for ein revisjon av fakultetet sin 

bemanningsplan. Vi skal arbeide for å styrkje bachelor- og mastergraden sin profil (gjennom 

t.d. markering ved fullført grad). Instituttet skal leggje til rette for vidareutvikling av den 

pedagogiske kompetansen til fast tilsette lærarar og for bruk av IKT-basert undervisning der 

dette er formålstenleg.  

Vi vil òg arbeide for å skape eit godt læringsmiljø for studentane og stimulere til betre 

kontakt mellom vitskapleg tilsette, administrasjon og studentar.  Instituttet vil sørgje for at 

studentane får tydeleg og relevant informasjon om alle delar av studiet og for at dei får god 

rettleiing under studia. Vi vil, så langt det er mogleg og rimeleg, leggje til rette for studentar 

med funksjonsnedsetjing eller særskilde behov.  

 

 

IF vil: 

 

- styrkje rekrutteringa til masterstudia ved Instituttet 

- styrkje og utvide tilbodet på masternivå der ressurssituasjonen gjer dette mogleg  

- få spansk inn i den integrerte lektorutdanninga 

- sørgje for at læringsutbytet og undervisningsformene slik dei er skildra i studieplanar 

og emneomtalar, er rettleiande for val av undervisningsformer. 

- delta i arbeidet med implementering av ny nasjonal rammeplan for integrert 

lektorutdanning 

- opprette innføringsemne i første semester i alle språkfaga som ønskjer det 

- arbeide for innføring av introduksjonsemne i framandspråka som ønskjer det 

 

 

Rekruttering, yrkesvegar og alumnus 
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IF skal òg arbeide for betre rekruttering til framandspråka, synleggjere moglege yrkesvegar 

og betre kontakten med tidlegare studentar ved å: 

 

- synleggjere den faglege breidda ved instituttet med tanke på rekruttering av nye 

studentar (frå HF og utanfor HF). 

- styrkje samarbeidet med Bergen kommune og NHO om fagdagane Ka vil DU bli?  

- betre kontakten med den vidaregåande skulen, t.d. i form av opne dagar på 

instituttet og deltaking på Den europeiske språkdagen 

- samarbeide med Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa  

- arrangere karrieredagar med fokus på yrkesvegar og bruke tidlegare studentar som 

føredragshaldarar 

- kartleggje kva studentane gjer etter avslutta utdanning, og bruke opplysningar om 

dette i rekrutteringssamanheng 

- styrkje alumnusarbeidet 

 

 

Etter- og vidareutdanning 

 

IF skal oppretthalde det noverande tilbodet innanfor etter- og vidareutdanning. Vidare vil 

ein oppmuntre dei tilsette til å delta på fagleg-pedagogisk dag.  

 

 

Evaluering 

 

IF skal evaluere eigne målsetjingar og undervisningstilbod ved å utarbeide opplegg for 

jamleg emneevaluering, gjerne kvar gong det blir tilbode, og følgje opp indikasjonar på 

dårleg studiekvalitet. Instituttet skal òg bruke programsensorane for å få ei fullstendig 

vurdering av faget/studieprogramma innanfor ein fireårsperiode og utvikle rutinar for 

oppfølging av programsensorrapportar. Det skal arrangerast årlege besøk av 

programsensorar med møte med tilsette og studentar. Alle evalueringar og rapportar skal 

leggjast ut i Studiekvalitetsbasen. 

 

 

Internasjonalisering  

 

IF skal satse på internasjonalisering og utveksling ved å innrette seg etter UiB sin 

handlingsplan for internasjonal verksemd, blant anna ved å innarbeide tilrådde 

utvekslingsdestinasjonar og utvekslingsløp i studieprogramma, gjennom å delta i 

pilotprosjektet med innføringskurs i tysk for utvekslingsstudentar og betre den 

engelskspråklege informasjonen om studia. Instituttet skal òg leggje til rette for best mogleg 

integrering av innvekslingsstudentar (internasjonalisering heime). 

 

 

IF vil:  

 

- at 50 % av bachelorstudentane skal reise på utveksling 
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- gjera det lettare å reise på utveksling generelt og spesielt på dei faga der dette er 

særskilt viktig for språktreninga si skuld 

- leggje til rette for utveksling for masterstudentar, også kortare reiser (feltarbeid, 

konferansar) 

- delta i utdanningsprogram der det er faglig interesse for det og det er ressursmessig 

tilrådeleg, t.d. med tanke på utvikling av fellesgrader, samarbeid med Sør (EU-

program, SIU-program, NORHED, etc.) 

 

 

 

Formidling og synleggjering 
 

Hovudmål  

IF ønskjer å formidle og synleggjere til samfunnet utanfor Universitetet mest mogleg av 

kompetansen og forskinga på Instituttet. IF vil arbeide for at alle fagmiljøa tar aktivt del i 

samfunnsdebatten.   

 

 

IF vil: 

 

-   at dei tilsette formidlar kunnskapen sin til allmenta gjennom populærvitskapleg 

publisering i ulike kanalar 

- styrkje og utvikle nettsidene til instituttet, forskargruppene og dei tilsette  

- arbeide for at IFs tilsette får tilstrekkeleg teknisk støtte og kompetanse til å kunne 

presentere forsking og forskingsprosjekt på nettet  

- utvikle nettsider på engelsk  

- aktivt søkje profileringskanalar for verksemda, anten interne ved UiB, eller  i andre 

lokale, nasjonale eller internasjonale mediekanalar 

- sørgje for gode informasjonsrutinar ved instituttet 

 

 

Internasjonalisering 

 
Hovudmål 

IF er eit svært internasjonalt institutt. Forskinga, publiseringa, forskingsnettverka og 

undervisninga er gjennomgåande internasjonale. Instituttet vil halde fram med å styrkje sin 

internasjonale kvalitet.  

 

IF vil:  

 

- oppmuntre studentane til å gjere seg nytte av dei gode utvekslingsordningane 

- leggje til rette for utanlandske studentar  

- utvikle Instituttets nettsider på engelsk  

- oppmuntre til internasjonal publisering og formidling av forskinga  
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Leiing, arbeidsmiljø og administrasjon 
 

Hovudmål 

Instituttet skal styrast gjennom reelle demokratiske prosessar og vera  prega av ei 

inkluderande og respektfull haldning. Alle skal kunne fremje kritikk av styringsorgana ved 

instituttet. Alle må bidra til trivselen på IF gjennom respekt, råd og støtte til kollegaer.  

 

HMS er eit leiaransvar. Instituttleiaren og administrasjonssjefen har eit særleg ansvar for at 

dei tilsette kjenner seg verdsette og for det psykososiale arbeidsmiljøet generelt. I denne 

samanhengen er medarbeidarsamtalar viktige. Ved IF skal det jamleg arrangerast 

instituttsamlingar og semesteravslutningar 

 

IF vil arbeide for ein brei representasjon i instituttorgana og dessutan bruke allmenne 

høyringsrundar i viktige saker og prosessar.  

 

 

. 

Likestilling  
 

Hovudmål 

Likestilling skal integrerast i verksemda til IF på alle nivå og fagfelt.  

Dette arbeidet skal byggje på UiB sin Handlingsplan for likestilling 2011–2015. Denne planen 

omhandlar likestilling mellom kjønna og i tillegg eit utvida likestillingsomgrep med tiltak mot 

alle former for diskriminering.  

  

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier  
 

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

Institutt for lingvistiske, litterære og 

estetiske studier 

Telefon 55582400 

Telefaks 55589660 

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

HF-bygget, Sydnesplassen 

7 

Bergen 

Saksbehandler 

Siri Fredrikson 

55589375 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Strategiarbeidet ved LLE 

Vi viser til brev fra fakultetet av 12. januar 2012, hvor fakultetet ber om statusrapport for 

arbeidet med strategiplan ved instituttet. 

 

Vi har diskutert utkast til strategiplan i to instituttrådsmøter denne våren, samt i et allmøte. Et 

utkast til plan er nå på siste høringsrunde ved instituttet og i studentutvalget. 

 

Målet er å få vedtatt LLEs strategiplan for 2011-2015 i IR-møtet 11. juni. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Johan Myking  

instituttleder Siri Fredrikson 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2011/6265-SIF 23.05.2012 

 



 

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

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

Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudier 

Telefon 55 58 23 82 

Telefaks 55 58 96 51 

fof@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Sydnesplass 12-13 

Bergen 

Saksbehandler 

Steinar Thunestvedt 

55582384 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Strategi for Det humanistiske fakultet 2011 - 2015 - oppfølging fra 
FoF 

 

Vi viser til forespørsel om redegjørelse fra instituttene vedrørende status for strategiarbeidet. 

Saken ble behandlet i vårt instituttråd 26. april d.å. Rådet sluttet seg til følgende notat i den 

anledning.  

 

Generelt 

FoF har en gjeldende strategiplan til 2013. I tillegg har vi forbindelse med oppfølging av 

evalueringen fra NFR av filosofimiljøet i Norge, lagt noen føringer for vår forskning de neste 

tre år. Disse dokumenter er tidligere forelagt HF. Vi påbegynner høsten 2012 arbeidet med 

ny strategiplan gjeldende for perioden etter 2013. HFs vedtatte strategi vil bli lagt til grunn for 

arbeidet med FoFs reviderte strategi. 

 

Forskning 

I tråd med Fakultetets målsetting har vi en strategi for å stimulere til forskning på høyt 

internasjonalt nivå, ved hjelp av strategiske midler fra NFR.  Videre har vi begynt arbeidet 

med å normalisere tilsettingsforholdet blant personer med forskerkompetanse men som er 

tilsatt i rene undervisningsstillinger. Dette vil utnytte et betydelig potensial for ny forskning.  

 

Vi er også i gang med å gå gjennom doktorgradsutdanningen med tanke på å forbedre 

kurstilbudet for doktorander i filosofi. 

 

Undervisning 

Vi er i gang med å revidere både undervisningsopplegget både på fagstudiet og 

førstesemesterstudiene, i nær samarbeid med Fakultetet og andre institutter, for å heve 

kvaliteten og gjøre dem mer attraktive for studenter, både våre egne og fra andre fag. 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2011/6265-STT 23.05.2012 
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Administrasjon 

Også i samarbeid med Fakultetet gjennomgår vi nå administrasjonsstrukturen ved FoF med 

tanke på å få til en mer effektiv arbeidsdeling mellom de administrativt ansatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Reidar Lie 

 instituttleder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
 

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

Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

Telefon  

Telefaks  

skok@hffa.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Allegt. 34 

Bergen 

Saksbehandler 

Signe Solberg 

55582847 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Strategiarbeidet ved SKOK 

Vi beklager sen tilbakemelding i denne saken.  

 

SKOK er inne i en omleggingsfase, og dette har fått konsekvenser for strategiarbeidet. Vi har 

i løpet av 2012 fått vedtatt en endring i vårt mandat, fra å være et rent forskningssenter, til å 

bli et forsknings- og undervisningssenter. I den forbindelse har vi lyst ut to faste 

førsteamanuensisstillinger, som er i ferd med å bli endelig besatt i disse dager.  

 

Disse endringene får naturlig nok konsekvenser for hele vår drift, og det har vært viktig for 

oss å få de to nyansatte med på strategiarbeidet, samt også å inkludere SKOKs styre. 

 

Planen er derfor å ha et tre-dagers seminar på Solstrand i dagene 19.-21. september, og at 

dette seminaret skal munne ut i en strategiplan.  

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Ellen Mortensen 

senterleder Signe Solberg 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2011/6265-SISO 24.05.2012 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Senter for vitenskapsteori 
 

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

Senter for vitenskapsteori 

Telefon 55582705 

Telefaks 55589664 

post@svt.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 BERGEN 

Besøksadresse 

Allegt. 34 

Bergen 

Saksbehandler 

Signe Solberg 

55582847 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Strategiarbeidet ved SVT 

Aller først vil vi beklage at vi ikke klarte å overholde fristen i denne saken. 

 

Ved SVT har vi et pågående arbeid med strategiplan, og den oppnevnte arbeidsgruppa ved 

senteret har nettopp ferdigstilt et råutkast. Planen er å få strategiplanene endelig vedtatt av 

SVTs stabsmøte innen utgangen av juni 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Matthias Kaiser  

senterleder Signe Solberg 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2011/6265-SISO 24.05.2012 

 



 

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

 

  

  

 

 

Evaluering av instituttsammenslåingen ved HF  

 

Saken gjelder forslag til spørsmål som skal stilles i evalueringen av instituttsammenslåingen 

og forslag til evalueringsprosess. 

 

Dokumenter i saken 

 Fakultetsstyresak 28/10 – Evaluering av ordningen med tilsatte instituttledere 

 Fakultetsstyresak 79/10 – Evaluering av instituttsammenslåingen ved Det 

humanistiske fakultet 

 

Bakgrunn 

Reorganiseringen ved Det humanistiske fakultet trådte i kraft 1. august 2007. Det ble vedtatt i 

fakultetsstyret (sak 08/2005, vedtakets siste ledd) at ny instituttstruktur skulle evalueres etter 

utløpet av 1. valgtermin etter etablering, dvs. knyttet til valgperioden og ikke til 

åremålsperioden til instituttlederne. Forslag til evalueringsprosess ble tatt opp med 

fakultetsstyret i oktober 2010 og følgende presisering ble vedtatt (sak 79/10): 

 

Vedtaket om evaluering etter fire år forstås som at intern evaluering fulgt av ekstern 
evaluering påbegynnes i 2012. Studentene og gruppe B skal være formelt representert i 

prosessen. 

 

Universitetsstyret behandlet sak om ledelses- og styringsform ved Universitetet i Bergen 
16.02.12 (sak 5/12). Det ble vedtatt at nåværende ledelsesform på institusjonsnivå fortsetter, 
dvs. med valg av rektor våren 2013. Det ble videre bestemt at valg av dekan fortsatt skal 
være hovedmodell, men at fakultetsstyret kan fremme forslag for universitetsstyret om 
eventuell endring i modell innen 1. november 2012. Når det gjelder valgt eller tilsatt 
instituttleder skal dette være likeverdige ordninger og det må være samme ordning for 
instituttene ved hvert fakultet. Ved HF ble spørsmål om valgt eller tilsatt instituttleder tatt opp 
våren 2010 gjennom en intern evaluering av ordningen med tilsatte instituttledere i 
forbindelse med at åremålene for instituttlederne som ble ansatt i 2007 gikk ut (sak 28/10).  
Det ble vedtatt at ordningen med tilsatte instituttledere skulle fortsette. Dersom det gjennom 
den interne evalueringen viser seg at det nå er ønskelig med en endring i fakultetets ordning 
når det gjelder valgt eller tilsatt instituttleder, må fakultetet fremme forslag om dette til 
universitetsstyret innen 1. november.  Siden vedtaket i 2010 er knyttet til nåværende 
åremålsperiode for instituttlederne, og en endring først kan gjennomføres når denne går ut, 
må et ev. vedtak om overgang til valgte instituttledere gjøres som et prinsippvedtak som først 
kan gjennomføres i 2015. 
 

Dato: 11.05.2012 

Arkivsaksnr: 2012/5473-TRM 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

35/12 

12.06.2012 

 

 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Overordnede føringer 

Da de ulike alternativene for organisering ble utredet forut for instituttsammenslåingen som 
ble iverksatt 1. august 2007 ble det tatt utgangspunkt i noen overordnede føringer. Blant 
annet gir universitetsstyresak 81/04 sterke føringer i retning av større og færre institutter ved 
UiB. Dette er føringer som fremdeles gjelder og som innebærer at det ikke er et alternativ å 
gå tilbake til en organisering med flere små institutter.  

 
Under det nåværende rektoratet har det også vært et mål å styrke faglig ledelse på alle nivå.  
 
Viktige mål for reorganiseringen ved HF var å få til en minst mulig komplisert organisering av 
undervisningen for å fremme undervisningssamarbeidet. Den nye organiseringen skulle gi 
grunnlag for fler- og tverrfaglighet på forsknings- og undervisningssiden og skulle baseres på 
frivillighet og samlokalisering av fagmiljøene. Det var også et mål å få institutter med omtrent 
den samme størrelse. Sterkere faglig ledelse innen forskning og undervisning og større fokus 
på personalledelse var også viktige mål. Det samme var ønske om større robusthet og 

profesjonalisering av administrasjonen. 

 

Forslag til spørsmål i evalueringen 

Fakultetsledelsen foreslo å begynne evalueringsprosessen allerede i 2010. Dette var fordi vi 
mente at evalueringen burde gjennomføres innenfor åremålsperioden for instituttlederne for 
at eventuelle endringer kunne implementeres før stillingene som instituttledere skulle lyses ut 
for ny fireårsperiode fra og med høsten 2011. Fakultetsstyret var uenig i dette og arbeidet til 

komiteen som allerede var nedsatt på dekanens fullmakt ble derfor stanset. 

 
Det var imidlertid allerede formulert noen spørsmål med utgangspunkt i de målene som ble 
knyttet til reorganiseringen i 2007. Fakultetsledelsen mener at disse fremdeles kan legges til 
grunn for evalueringen som skal gjennomføres i 2012.  Vi foreslår en liten justering av første 
spørsmål i tillegg til et nytt spørsmål som gjelder ønske om en eventuell endring i fakultetets 
ordning med tilsatt instituttleder etter endt åremålsperiode i 2015. 
 

1. Har den nye instituttstrukturen gitt faglige gevinster rundt undervisning og forskning 
gjennom eventuelt mer og bedre tverrfaglig samarbeid innad og mellom instituttene? 
Nytt forslag: Har den nye instituttstrukturen gitt faglige gevinster for studier, forskning 
og formidling? 

2. Har større institutter ført til bedre ressursutnyttelse faglig og administrativt?  
3. Har en større instituttadministrasjon bidratt til økt kvalitet på de administrative 

tjenestene? 
4. Hvordan fungerer forskergruppeordningen innenfor de nye instituttene 
5. Vil det være mer tjenlig med en annen sammensetning av fagene innenfor rammen 

av dagens ordning med storinstitutter? 
6. Nytt spørsmål: Er det ønskelig med endring i fakultetets ordning når det gjelder tilsatt 

instituttleder, i tilfelle hvorfor? 
 
I denne saken er det først og fremst spørsmålene som skal stilles i evalueringen vi ber 
fakultetsstyret ta stilling til. Vi legger likevel frem forslag til tidsplan og prosess til diskusjon og 
eventuelt vedtak. 
 

Tidsplan og prosess 

Fakultetsledelsens forslag er at vi ikke gjør denne evalueringen større enn nødvendig. Vi 
foreslår at det gjennomføres en intern evaluering i instituttrådene med utgangspunkt i 
spørsmålene over og forankret i de overordnede føringene. Grunnenhetene må sikre at 
studentene og gruppe B er representert i evalueringen. I tillegg bør instituttleder få anledning 
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til å komme med sin egen evaluering med utgangspunkt i de samme spørsmålene. Dette bør 
gjøres tidlig høsten 2012 med behandling i fakultetsstyret i november 2012.  Vi vil foreslå at 
fakultetsstyret med bakgrunn i den interne evalueringen så kan avgjøre om det er behov for 
en ekstern evaluering i tillegg.  
 
Dersom fakultetsstyret konkluderer med at det ikke er behov for en ekstern evaluering vil 
oppfølgingen av den interne evalueringen og eventuelle justeringer i instituttstrukturen skje 
innenfor nåværende valgperiode våren 2013.  
 
Dersom fakultetsstyret mener det er behov for en ekstern evaluering i tillegg til den interne, 
er det to alternativer slik fakultetsledelsen ser det; enten å bruke fagfolk fra andre 
institusjoner slik det ble foreslått i 2010 eller bruke et profesjonelt byrå som UiB har inngått 
rammeavtale med. En eventuell ekstern evaluering bør gjennomføres våren 2013 og det vil 
bli et nytt dekanat og et nytt fakultetsstyre som får ansvar for oppfølgingen høsten 2013. 
 
Forslag til vedtak: 

 
1. Fakultetsstyret vedtar at det skal gjennomføres en intern evaluering av 

instituttsammenslåingen høsten 2012. Evalueringen skal gjennomføres internt av 
instituttrådene i tillegg til en eventuell egen evaluering fra instituttleder. Resultatene 
legges frem for styret i november 2012. 
 

2. Fakultetsstyret ønsker at følgende spørsmål skal besvares:  
 
 Har den nye instituttstrukturen gitt faglige gevinster for studier, forskning og 

formidling? 
 Har større institutter ført til bedre ressursutnyttelse faglig og administrativt?  
 Har en større instituttadministrasjon bidratt til økt kvalitet på de administrative 

tjenestene? 
 Hvordan fungerer forskergruppeordningen innenfor de nye instituttene? 
 Vil det være mer tjenlig med en annen sammensetning av fagene innenfor rammen 

av dagens ordning med storinstitutter? 
 Er det ønskelig med endring i fakultetets ordning når det gjelder tilsatt instituttleder, i 

tilfelle hvorfor? 
 

3. På bakgrunn av den interne evalueringen vil fakultetsstyret på møtet i november ta stilling 
til om det i tillegg skal gjennomføres en ekstern evaluering våren 2013. 
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 Universitetsstyresak 76/11: Budsjett for Universitetet i Bergen 2012 

 Universitetsstyresak 34c/12: Dekningsbidrag i bidrags- og oppdragsprosjekter (BOA) 

 Tildelingsbrev Det humanistiske fakultet budsjett 2012 - vedlagt 

 

Fakultetsstyret har bedt om å få seg forelagt en sak om eksternfinansieringen ved fakultetet. 

Fakultetsledelsen legger opp til to BOA-saker for styret i 2012. I denne første saken vil utviklingen i 

BOA-virksomheten ved fakultetet de siste fem årene bli gjennomgått. I tillegg vil en rekke 

problemstillinger som følger av utviklingen i virksomheten og endring i policy ved universitetet, bli 

tatt opp. Et hovedfokus i denne saken er dekningsbidrag og effekter på annuum for å gi styret, 

fakultetsledelsen og instituttene et bedre grunnlag for å ta løpende beslutninger knyttet til 

eksternfinansiering og søknader fra grunnmiljøene, samt å gi et bedre beslutningsgrunnlag i 

kommende budsjettprosesser og i diskusjoner om eventuelle justeringer av budsjettmodellen ved 

fakultetet.  

 

Denne første saken blir fulgt opp av en ny sak til høsten, der fokus vil bli satt på synliggjøring av 

egeninnsats i prosjektporteføljen ved fakultetet, både i nåværende portefølje og for kommende 

prosjekter. Egeninnsats er definert som summen av ”egenfinansiering” og ”egenandel av overhead”. 

Egenfinansiering er for eksempel tid brukt av fast ansatte over grunnbevilgning på eksternfinansierte 

forskningsprosjekter. Andre eksempler på egenfinansiering er kostnader i de eksterne prosjektene 

som blir bekostet av grunnenhetens egen grunnbevilgning. Egenfinansiering har tidligere også blitt 

gitt fra UiB sentralt og av fakultetet til å dekke en egenandel i prosjekter, eksempelvis som på 

Holberg prosjektet, eller som tidligere år da 12,5 % av egenandelen i EU-prosjekter ble gitt fra UiB 

sentralt. Endringer i budsjettmodeller ved universitetet og fakultetet de siste budsjettårene har gjort 

at disse forpliktelsene nå med få unntak må ivaretas av grunnivåene våre. 

I sak to tas det også sikte på å komme med en redegjørelse av mulige scenarioer for fremtidig 

utvikling i den eksterne prosjektporteføljen, basert bl.a. på endringer som kommer med EUs åttende 

rammeprogrammet (Horizon 2020) og eventuelle konsekvenser dette måtte ha for nasjonal 

forskningsfinansiering.  

 

 

 

http://www.uib.no/ledelsen/organisering/universitetsstyret/saklister-universitetsstyret/saklister-universitetsstyret-2011/sakliste-til-mote-i-universitetsstyret-1.12.2011
http://www.uib.no/ledelsen/organisering/universitetsstyret/saklister-universitetsstyret/saklister-til-universitetsstyret-2012/sakliste-til-mote-i-universitetsstyret-31.5.2012


Utvikling BOA 

 

Den eksternfinansierte virksomheten ved fakultetet har økt kraftig de siste fem årene, fra 24 

millioner i 2008 til 63,5 millioner i 2011. Det er en økning på alle finansieringskilder innenfor 

bidragsaktiviteten og EU-aktiviteten har hatt en jevn økning i FP7-perioden. I 2011 sto HF for 

nærmere 22 % av UiBs totale EU-inntekter, en økning fra 8 % i 2010. 

 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier og Institutt for arkeologi, historie, 

kulturvitenskap og religionsvitenskap står for halvparten av den samlede BOA-aktiviteten fra 2008 til 

1. kvartal 2012. Senter for middelalderstudier ble innlemmet i HF-økonomien først fra 2010, slik at 

tabellen under ikke viser deres totale aktivitet i perioden fra 2008 – 1. kvartal 2012. 

 

Tabell 1: Utvikling i BOA-virksomhet fordelt på finansieringskilde (kostnadsført) 
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Tabell 2: Utvikling i BOA-virksomheten fordelt på enhet 

Kostnadsført

Eksternfinansiering 2008 2009 2010 2011 1.kv. 2012

110001 - Fakultetet -0,4 -2,1 -1,3 13,7 0,0

112000 - IF 4,7 4,7 5,8 3,8 1,5

112100 - LLE 4,1 11,1 16,0 18,1 4,5

112200 - AHKR 6,4 7,9 10,3 9,1 2,8

116200 - FOF 3,5 2,7 1,5 2,5 1,1

116400 - GA 3,9 1,1 1,7 0,6 -0,2

117400  - SKOK 0,1 0,6 1,7 2,0 0,5

117500 - SVT 1,7 3,1 3,5 5,0 1,6

118200 - CMS 0,0 0,0 11,9 8,7 2,8

TOTAL BOA 24,0 29,0 51,2 63,5 14,7

Utvikling 

2008-2011

 



 

 

Endring i handlingsrom – endring i forpliktelser 

 

Den eksternfinansierte aktiviteten utgjør etter hvert en stor andel av vårt totalbudsjett og er et viktig 

bidrag til de samlede forskningsressursene fakultetet disponerer. Økningen i den eksterne 

virksomheten har vært og er en ønsket utvikling. I vekstperioden for den eksterne virksomheten ved 

fakultetet har det skjedd betydelige endringer i universitetets interne finansiering og støtte knyttet til 

eksterne prosjekter. Dette gjør en gjennomgang av BOA-virksomheten ved fakultetet og de ulike 

grunnenhetene viktig for å belyse de innvirkninger den eksternfinansierte virksomheten har på vår 

totaløkonomi og hvilke effekter denne virksomheten har hatt og vil ha på grunnbevilgningen 

fremover.  

Budsjettfordelingsmodellen ved universitetet har endret seg de siste årene og større andeler av 

resultatmidlene fra forsknings- og utdanningsaktiviteten tilfaller fakultetene som en direkte 

oppfølging av Risa-utvalgets innstilling fra 2008. En hovedhensikt med endringene har vært å tilføre 

mer av gevinsten for oppnådde resultater til fakultetene og grunnivåene for å øke det lokale 

handlingsrommet. Tydeliggjøring av sammenhengen mellom innsats og resultatuttelling var en viktig 

premiss og man gikk bort fra en modell som hadde operert med gitte og fast definerte priser på 

publikasjoner og doktorgrader. På forskningssiden trådte endringene i kraft i forbindelse med 

budsjett 2011, med en opptrapping til 75 % videreføring av resultatinntekter til fakultetene i budsjett 

2012 mot 65 % året før.  

 

Tabell 3:Utvikling i resultatinntekter for Det humanistiske fakultet 2011-2012 

Inntekter  
Det humanistiske fakultet 
(tusen kr)  

Bud 2012 Bud 2011 Endring Endring % 

Basis  167 221  159 833  7 387  4,6 %  

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

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

 



En konsekvens av å motta større gevinster for oppnådde resultater, ble samtidig at fakultetene også 

måtte ta risikoen ved eventuelle resultatsvingninger, herunder også bære risikoen for eventuelle tap 

i prosjekter. Med disse endringene kom også et hovedansvar for å bære egenandelskostnader i 

eksterne prosjekter og ta større ansvar for finansiering av tiltak som tidligere var finansiert gjennom 

sentrale budsjettposter. Et eksempel på dette er at universitetet ikke lenger dekker halvparten av de 

25 % i egenandel som EU krever innenfor rammeprogramprosjekter. I dette følger det også et større 

ansvar for prioriteringer mellom de mange gode formål som tidligere ble avgjort og prioritert 

gjennom sentrale tildelinger. Fremdeles har universitetet avsatt midler til egenandeler gjennom frie 

forskningsmidler innenfor EU (ERC) og Forskningsrådet. 

 

Fakultetet vedtok i 2010 egne retningslinjer for BOA-aktiviteten som i stor grad viderefører 

universitetets modell nedover til grunnenhetene. I dette ligger det at prosjekteierne skal ivareta 

forpliktelsene nevnt overfor på fakultetets vegne. I det følgende vil vi vise til noen viktige endringer 

ved universitetet og peke på kjente nåværende konsekvenser og fremtidige konsekvenser av disse 

for fakultetet og grunnenhetene. 

 

Dekningsbidrag og indirekte kostnader 

 

Eksternfinansierte forskningsprosjekter deles i oppdrags- og bidragsprosjekter. Når det gjelder 

oppdragsprosjekter skal disse være fullfinansierte, og fakultetet har per i dag to oppdragsprosjekter i 

regi av CMS og SVT. I henhold til KDs reglement kan vi gå inn med egenandeler i bidragsprosjekter. 

Alle kostnader, både direkte og indirekte kostander, skal beregnes og regnskapsføres i BOA-

prosjekter, og det er en forutsetning at prosjektene har full kostnadsdekning. I den grad de eksterne 

prosjektmidlene ikke dekker rammene for dekningsbidrag fullt ut, skal det likevel budsjetteres med 

slike kostnader og institusjonen må da dekke dette over grunnbevilgningen.   

 

Det er en økende bevissthet i sektoren på å dokumentere og beregne totale kostnader ved 

forskningsprosjekter for å synliggjøre behovet for tilstrekkelige satser for dekningsbidrag fra eksterne 

kilder. Gjennom et større fokus på dekning av indirekte kostnader i prosjektsøknader håper man å 

oppnå økt oppmerksomhet slik at gjennomsnittlig innbetalt dekningsbidrag øker.  Det siste 

utredningsarbeidet som er gjort nasjonalt er foretatt av en arbeidsgruppe i regi av Universitets- og 

høgskolerådet som har levert forslag til nasjonal modell. Intensjonen er at modellen skal 

implementeres i kommende budsjettår.  

 

Utregninger viser at universitetets satser før inneværende år har vært mindre enn de indirekte 

kostnadene som påløper i forbindelse med slike prosjekter, og dét har vært en viktig 

motivasjonsfaktor for universitetet når det økte sine satser til 175 000 per eksternfinansierte årsverk 

i 2012 i påvente av avklarte nasjonale satser. Avhengig av behandling i UHR høsten 2012 kan det ligge 

an til en ytterligere økning i kommende budsjettår.  



 

Ifølge universitetets retningslinjer skal dekningsbidraget utgjøre minst 40 % av lønnskostnadene 

(direkte kostnader), mens tallenes tale viser at universitetet totalt sett er et stykke unna den 

målsetningen. I 2011 utgjorde universitetets reelle dekningsbidragsandel 26 % med Forskningsrådet 

som den beste dekningsbidragkilden totalt sett. Konsekvensen av gapet mellom reelt og ønsket 

dekningsbidrag var at universitetet i 2011 regnskapsførte 43 millioner fra grunnbevilgningen til å 

dekke manglende dekningsbidragsinntekter fra prosjektene. Klarer man å redusere denne andelen 

ved å arbeide for økte inntekter fra BOA-virksomheten til dekning av de indirekte kostnadene, vil det 

innebære at universitetet bruker en mindre andel av sin grunnbevilgning til dette.  

 

I tabellen under gis en nærmere oversikt som sammenligner tall for hele universitetet med tall for 

fakultetet fordelt på de ulike finansieringskildene. 

 

 

Tabell 4: Inntektsoverhead UiB og HF 2010 – april 2012 fordelt på finansieringskilde 

Inntektsoverhead i % av lønnskostnader
UiB HF UiB

Per finansieringskilde pr apr 2012 2011 2010

Endring 

2010-2011 pr apr 2012 2011 2010

Endring 

2010-2011

1. Oppdragsaktivitet 30 % 27 % 31 % -13 % 40 % 40 % 40 % 0 %

2. NFR - bidragsaktivitet 35 % 33 % 30 % 10 % 33 % 27 % 26 % 1 %

3. EU - bidragsaktivitet 24 % 22 % 24 % -9 % 19 % 20 % 27 % -27 %

4. Annen bidragsaktivitet 28 % 19 % 25 % -25 % 20 % 21 % 31 % -33 %  

 

Fakultetets reelle dekningsbidragsandel har gått ned fra 2010 til 2011 (fra 28 % i 2010 til 24 % i 

2011). For UiB totalt sett er tilsvarende tall en nedgang fra 28 % til 26 %. Det er prosjektfinansiering 

fra EU og «andre» som er bakgrunnen til nedgangen. Fakultetet brukte i 2011 5,5 millioner av 

grunnbevilgningen til å dekke manglende inntekter fra dekningsbidraget i sin totale 

prosjektportefølje. Tilsvarende tall fra 2010 er rundt fire millioner. 

 

Institutt for fremmedspråk 

 

Tabell 5: Utvikling i eksternfinansiering IF 

mill kr 2008 2009 2010 2011

1. Oppdragsaktivitet 0,0 0,0 0,0 0,0

2. NFR - bidragsaktivitet 3,5 4,4 4,7 0,7

3. EU - bidragsaktivitet 0,0 0,0 0,1 0,5

4. Annen bidragsaktivitet 1,2 0,3 1,0 2,6

Total eksternfinansiering 4,7 4,7 5,8 3,8  

 



Tabell 6: Utvikling inntektsoverhead i % av lønnskostnader IF 

 2010 2011 2012 

NFR – bidragsaktivitet 28 % 32 % 32 % 

EU – bidragsaktivtet 7 % 11 % 9 % 

Annen bidragsaktivitet 0 % 0 % 0 % 

Alle prosjekter 27 % 20 % 24 % 

 

Den eksternfinansierte virksomheten ved IF har variert noe de siste fire årene.  I 2010 utgjorde 

brorparten av den eksternfinansierte virksomheten inntekter fra Forskningsrådet, mens bildet i 2011 

var mer sammensatt. De største prosjektene ved IF er The future of Russian (NFR) og LIAS (NFR). 

Instituttet har også et EU HERA1-prosjekt og et BFS-prosjekt.  

Ser man alle prosjektene under ett, har utviklingen i dekningsbidraget gått ned, noe som skyldes 

sammensetningen av prosjektporteføljen ved instituttet. Forskningsrådet er blant de eksterne 

finansieringskilder som gir best dekningsbidragsinntekter for universitetet. I 2011 økte instituttets 

eksternfinansiering fra flere andre kilder, noe som har førte til at utviklingen i inntektsoverhead gikk 

ned i 2011. Lønnsinntektene fra disse andre kildene økte fra 2010 til 2011. HERA-prosjekter har en 

lav dekningsbidragsandel og i BFS-prosjekter har det ikke vært gitt anledning til å ta dekningsbidrag. 

Omgjort til kroner utgjorde forskjellen i reell og ønsket dekningsbidrag et bidrag fra instituttannuum 

på i underkant av 300 000,- i 2010 og 700 000,- i 2011.  

 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

 

Tabell 7: Utvikling i eksternfinansiering LLE 

mill kr 2008 2009 2010 2011

1. Oppdragsaktivitet 0,0 0,0 0,0 0,0

2. NFR - bidragsaktivitet 3,1 7,5 10,9 8,7

3. EU - bidragsaktivitet 0,1 0,2 1,0 3,8

4. Annen bidragsaktivitet 0,9 3,4 4,1 5,6

Total eksternfinansiering 4,1 11,1 16,0 18,1  

 

 

Tabell 8: Utvikling inntektsoverhead i % av lønnskostnader LLE 

                                                             
1 Humanities in the European Research Area (http://heranet.info/hera-joint-research-programme-2) 



 2010 2011 2012 

NFR – bidragsaktivitet 33 % 37 % 32 % 

EU – bidragsaktivitet 5 % 11 % 12 % 

Annen bidragsaktivitet 21 % 23 % 19 % 

Alle prosjekter 28 % 28 % 24 % 

 

Instituttet har hatt en formidabel økning i eksternfinansiering siden 2008. I 2010 utgjorde 

Forskningsrådet nærmere 70 % av de eksternfinansierte inntektene, mens disse i 2011 var under 50 

%. Instituttet huser en rekke NFR-prosjekter innenfor mange ulike disipliner. I tillegg har instituttet 

opplevd en stor økning i EU-finansierte prosjekter og har blant annet to HERA-prosjekt og et Marie 

Curie-prosjekt med finansiering fra FP7. Instituttet har også et av fakultetets to CIP2-prosjekter, men 

dette regnes ikke som et EU-prosjekt på lik linje med EU-prosjekter som genererer resultatinntekter.  

Per dags dato har instituttet to BFS-prosjekter, hvorav ett som avsluttes i 2012. Et annet stort 

prosjekt som faller inn under ”annen bidragsaktivitet” er Holberg-prosjektet som har en rekke ulike 

finansieringskilder. 

 

LLE har en stor prosjektportefølje både i antall prosjekter og i inntekter. Inntektsoverheaden har lagt 

jevn de siste årene totalt sett, men instituttet har merket en økt effekt på bidrag fra annuum fra 

rundt en millioner i 2010 til 1,73 millioner i 2011 som følge av økte inntekter fra kilder med lav 

dekningsbidragsandel. 

 

Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap 

 

Tabell 9: Utvikling i eksternfinansiering AHKR 

mill kr 2008 2009 2010 2011

1. Oppdragsaktivitet 0,0 0,0 0,0 0,0

2. NFR - bidragsaktivitet 5,1 6,5 6,3 2,0

3. EU - bidragsaktivitet 0,0 0,0 1,3 1,7

4. Annen bidragsaktivitet 1,3 1,4 2,7 5,4

Total eksternfinansiering 6,4 7,9 10,3 9,1  

 

 

Tabell 10: Utvikling inntektsoverhead i % av lønnskostnader AHKR 

                                                             
2 Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) 



 2010 2011 2012 

NFR – bidragsaktivitet 36 % 32 % 31 % 

EU – bidragsaktivitet  20 % 23 % 

Annen bidragsaktivitet 15 % 34 % 29 % 

Alle prosjekter 33 % 29 % 29 % 

 

Instituttet hadde god økning i eksternfinansierte prosjekter fra 2008 frem mot 2010, med en 

tilbakegang i 2011. Denne reduksjonen skyldes bokføringstekniske effekter knyttet til avvikling av 

små driftsmidler dette året. I inneværende år er det en aktivitet første kvartal som overstiger 

resultatet hele fjoråret sett under ett. AHKR har en rekke Forskningsrådsprosjekter og et ERC-

prosjekt med finansiering fra EU. Av prosjekter som sorterer under ”annen bidragsaktivitet” hører 

Norges fiskeri- og kysthistorie og Meteorologiens historie hjemme som to av de største.  

Instituttet ligger relativt høyt i prosentvis andel inntektsoverhead. Overheadsandelen på EU og andre 

prosjekter er høyere enn hos de andre store instituttene, men da inntektene fra disse kildene økte i 

2011, førte dette likevel til at bidrag fra annuum til manglende totalt dekningsbidrag økte fra knappe 

580 000,- i 2010 til nærmere 620 000,- i 2011. 

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

 

Tabell 11: Utvikling i eksternfinansiering FOF 

mill kr 2008 2009 2010 2011

1. Oppdragsaktivitet 0,0 0,0 0,0 0,0

2. NFR - bidragsaktivitet 0,7 1,2 0,5 -0,4

3. EU - bidragsaktivitet -0,1 0,0 -0,2 0,0

4. Annen bidragsaktivitet 2,9 1,6 1,2 2,9

Total eksternfinansiering 3,5 2,7 1,5 2,5  

 

Tabell 12: Utvikling inntektsoverhead i % av lønnskostnader FOF 

 2010 2011 2012 

NFR – bidragsaktivitet 1 % 40 % 40 % 

Annen bidragsaktivitet 0 % 29 % 29 % 

Alle prosjekter 1 % 33 % 33 % 

 



Den største kilden til eksternfinansierte prosjekter ved FOF er «andre» og her utgjør National 

Institute of Health den desidert største finansieringskilden. Instituttet hadde et EU-prosjekt innenfor 

det 6.rammeprogrammet og har et CIP-prosjekt Agora. Instituttet har videre et NFR-prosjekt.  

 

Instituttet har en liten og oversiktlig prosjektportefølje og inntektsoverheaden er totalt sett 

tilfredsstillende med 40 % inntektsoverhead på NFR og rett i underkant av 30 % for øvrige. Bidrag fra 

annuum til manglende dekningsbidrag var rundt 40 000,- i 2010 og 110 000,-i 2011. 

 

Griegakademiet – Institutt for musikk 

 

Tabell 13: Utvikling i eksternfinansiering GA 

mill kr 2008 2009 2010 2011

2. NFR - bidragsaktivitet 0,5 0,3 0,3 -1,2

4. Annen bidragsaktivitet 3,4 0,7 1,4 1,7

Total eksternfinansiering 3,9 1,1 1,7 0,6  

 

 

Tabell 14: Utvikling inntektsoverhead i % av lønnskostnader GA 

 2010 2011 2012 

Annen bidragsaktivitet 3 % 4 % 0 % 

Alle prosjekter 3 % 4 % 0 % 

 

«Annen bidragsaktivitet» er den klart største ved Griegakademiet. Prosjektene Cultural heritage and 

social development og Ethnomusicology in Uganda utgjør den største andelen av «annen 

bidragsaktivitet». 

 

Inntektsoverheaden er lav på disse prosjektene, noe som skyldes at finansieringskilden er SIU. Dette 

har medført et bidrag fra annuumsøkonomien på rundt 75 000,- i 2011. 

 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

 

Tabell 15: Utvikling i eksternfinansiering SKOK 



mill kr 2008 2009 2010 2011

1. Oppdragsaktivitet 0,0 0,0 0,0 0,0

2. NFR - bidragsaktivitet 0,1 0,5 1,4 1,8

3. EU - bidragsaktivitet 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Annen bidragsaktivitet 0,0 0,1 0,3 0,2

Total eksternfinansiering 0,1 0,6 1,7 2,0  

 

Tabell 16: Utvikling inntektsoverhead i % av lønnskostnader SKOK 

 2010 2011 2012 

NFR – bidragsaktivitet 35 % 35 % 35 % 

Annen bidragsaktivitet 0 %  0 % 

Alle prosjekter 35 % 35 % 35 % 

 

Senterets prosjekt Thought as Action er et prosjekt som er finansiert av Forskningsrådet. Annen 

bidragsaktivitet er liten ved senteret og har bare mindre andeler lønnskostnader. Dekningsbidraget 

er tilfredsstillende og bidrag fra annuum har lagt på i overkant av 40 000,- i 2010 og 60 000,- i 2011. 

 

Senter for vitenskapsteori 

 

Tabell 17: Utvikling i eksternfinansiering SVT 

mill kr 2008 2009 2010 2011

1. Oppdragsaktivitet 0,0 0,0 0,0 0,0

2. NFR - bidragsaktivitet 1,5 1,3 1,0 0,7

3. EU - bidragsaktivitet 0,2 1,7 2,1 4,0

4. Annen bidragsaktivitet 0,1 0,1 0,4 0,3

Total eksternfinansiering 1,7 3,1 3,5 5,0  

 

 

Tabell 18: Utvikling inntektsoverhead i % av lønnskostnader SVT 

 2010 2011 2012 

Oppdragsaktivitet   40 % 

NFR – bidragsaktivitet 37 % 40 % 40 % 

EU – bidragsaktivitet 23 % 32 % 30 % 



Annen bidragsaktivitet 0 % 0 % 0 % 

Alle prosjekter 27 % 33 % 36 % 

 

EU-prosjekter innenfor FP7 utgjør den største eksternfinansierte kilden ved senteret. I tillegg har SVT 

et par prosjekter med finansiering fra Forskningsrådet, noe «annen bidragsaktivitet» og et 

oppdragsprosjekt fra 2012. Den samlede inntektsoverheaden ved prosjektene har økt gjennom 

perioden, noe som i hovedsak skyldes bedre overhead på EU-prosjektene. Senterets bidrag fra 

annuum har vært på om lag 200 000,- de to siste årene.  

 

Vurderinger og anbefalinger 

Formålet med denne saken er å vise utviklingen ved fakultetet og grunnenhetene de siste fem årene, 

samt å legge til rette for en diskusjon omkring utfordringer som har kommet i kjølvannet av endring i 

budsjettmodeller og policy ved universitetet. Fakultetets økte handlingsrom og ansvar for den 

eksternfinansierte virksomheten gjør disse spørsmålene mer aktuelle, særlig også i en situasjon der 

den eksternfinansierte aktiviteten ved fakultetet har økt kraftig særlig de siste årene. 

Fakultetet har ansvar for å håndtere inntekter og utgifter i tråd med de fullmakter som er gitt og de 

føringer strategien legger for den totale virksomheten ved universitetet. Fakultetet prioriterer 

bruken og disponeringen av sin grunnbevilgning. Med de siste års endringer har vi fått et mye større 

ansvar for faglige prioriteringer og for totalkostnadene ved den eksternfinansierte forskningen. 

Som oversiktene over viser utgjør de eksterne forskningskildene en viktig inntektskilde til fakultetets 

totale økonomi. Samtidig som den eksterne aktiviteten gir økte forskningsressurser og er med på å 

bidra til resultatinntekter, har den også konsekvenser for annuumsøkonomien i ulik grad. 

Universitetet har målfestet en dekningsbidragsandel på 40 % av lønnskostnader fra eksterne 

prosjekter og både institusjonen og fakultetet er et stykke unna den målsetningen. Differansen 

mellom ønsket dekningsbidrag og reelt dekningsbidrag skal synliggjøres som et bidrag fra 

grunnbevilgningen. Med en økning i prosjektinntekter fra flere bidragsytere som i ulik grad gir rom 

for dekningsbidrag, er det viktig å følge med utviklingen og ha et bevisst forhold til konsekvensene av 

de valg og prioriteringer som foretas, eller ikke foretas, i forbindelse med eksterne prosjekter. 

 

Blant kildene til eksternfinansieringen ved fakultetet finner vi blant annet Kunnskapsdepartementet, 

SIU og Bergen Forskningsstiftelse. Disse bidragsyterne aksepterer ikke dekningsbidrag fra 

universitetet, noe som fører til full belastning på annuum for totalsummen dekningsbidragene ville 

utgjort.  Andre finansieringskilder har lavt dekningsbidrag og HERA-prosjektene er typisk slike. For 

flere av grunnenhetene har økte inntekter fra disse finansieringskildene ført til større bindinger på 

annuum de senere årene og det er all grunn til å følge med på utviklingen på enhetsnivåene 

fremover.  

 



Det kan være mange gode faglige og strategiske grunner til å søke midler fra disse kildene og det er 

et klart faglig ansvar å ta slike vurderinger. Det er imidlertid viktig at grunnenhetene og styret 

kjenner til hvilke konsekvenser lav dekningsbidragsandel har, og at de besluttende nivåer har 

tilstrekkelig oversikt og kunnskap til å ta ansvar for økonomiske konsekvenser av de prioriteringer 

man gjør. Økningen i eksternfinansieringen ved fakultetet kombinert med det stadig økende fokuset 

på dekning av indirekte kostnader fører til at det fremover er behov for at grunnenhetene og 

fakultetet sammen er tydeligere i prioriteringen av hvilke prosjekter de ønsker å sette av egne midler 

til og således også ta fullt og helt kostnadsansvar for. Satt på spissen går det en grense for hvor 

mange prosjekter med lav dekningsbidragsandel en grunnenhet klarer å bære uten at det legger for 

store føringer på grunnbevilgningen. Et spørsmål i kjølvannet av dette kan f.eks. være om det er mer 

fornuftig å skjerpe inn praksis på søknader til BFS til å gjelde definerte behov og prioriteringer som 

springer ut av fakultetets bemanningsplan på vitenskapelig side.  

 

Uavhengig av hvilke finansieringskilder som er aktuelle, er det av stor viktighet at fakultetet har 

bedre oversikter enn i dag over potensielle søknader i god tid før søknadsfristene utløper. De 

ansvarlige enhetene trenger tid til å foreta reelle prioriteringer av søknader med de konsekvenser 

disse kan ha for egenandeler og bidrag fra enhetene. En oversikt i god tid før søknadsfrister utløper 

vil også gjøre administrasjonen i bedre stand til å yte god og riktig sørvis til prosjektlederne i 

søknadsfasen. Det foreslås en ny rutine ved søknadsprosesser som vil kunne sikre disse forholdene 

og som løper over en åtteukersperiode i forkant av en søknadsfrist.    

 

Forslag til søknadsprosess eksterne prosjekt 

 
uke 1 Eventuelt informasjonsmøte, f.eks. ved store søknadsutlysninger 
 
uke 2 Frist for innmelding av søknadsplaner med søknadsskisse (1/2-1 side) til instituttleder for 
godkjenning 
 
uke 3  Saksbehandlerteam tildeles hver søker (forskningskonsulent, økonomikonsulenter og 
eventuelt personalkonsulenter) 
  
(uke 4 Søknadsmøte i regi av FFU med presentasjon av søknadsskisser (10 min pr søknad). Spørsmål 
og diskusjon) 
 
uke 4  Søkerne kontaktes. Behov for assistanse vurderes og formidles. Økonomiske og 
administrative spørsmål gjennomgås. Prosjektbudsjett, OH-budsjett lages og annuumskonsekvenser 
utredes. Eventuelt behov for fagfellevurdering og språkvask kartlegges. 
 
uke 4-6  Prosjektbudsjett og formalia ferdigstilles fortløpende. Fagfellevurderinger gjennomføres og 
eventuelt språkvask. 
  
uke 7 Tilbakemeldinger gis fra instituttleder (og ev fakultetsledelse) 
 
uke 7 Endelig frist for godkjenning fra institutt 
 



uke 8  Søknadsfrist ekstern kilde  
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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/
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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  
 

 

 

  

 

 

 

Status for Griegakademiet - institutt for musikk  

 
 
Fakultetsstyret fekk på møtet 26.september 2011 presentert ei orienteringssak om 
eksternevalueringa av Griegakademiet – Institutt for musikk. Denne saka blir ei oppfølging av 
orienteringssaka frå septembermøtet i fjor. Føremålet er todelt: Det vil bli gitt ei orientering 
om status for instituttet og vise kva som er følgt opp av universitetet sentralt og fakultetet 
lokalt. Vidare er det ei målsetting å skissere korleis behova for instituttet skal følgjast opp 
framover og kva prosess fakultets- og instituttleiinga legg opp til. 

 

Dokumenter i saka: 
1. Fakultetsstyresak til møtet 11.10.2011, sak 56/11 
2. Universitetsstyresak til møtet 31.05.2011, sak 40/11 

 
 

Styrking på universitetsnivå 
Som det vart gjort greie for i orienteringssaka frå september i fjor, peika den eksterne 
evalueringa på ei rekkje utfordringar for instituttet i høve til fagleg utvikling og i høve til 
rammevilkår for instituttet, som lokalar, infrastruktur og ressursar elles. Ein del av desse 
oppfølgingspunkta vil det ta lang tid å følgje opp og det vil til dels også krevje ressursar 
utanfor rammene til universitetet. Dette vil særskilt vere knytt til gode, permanente løysingar 
for instituttet sine lokalar og dei fysiske rammevilkåra for instituttet si drift. Universitetet i 
Bergen har kjøpt Nygård skule og det har blitt utarbeidd eit revidert romprogram for 
instituttet. Programmet vart godkjent av Universitetsstyret i desember 2011 og styret gav fire 
millionar til prosjektet over Eigedomsavdelinga sitt budsjett.  
 
Universitetet hadde den eksterne evalueringsrapporten oppe i styremøte i mai 2011 og 
følgde opp i samband med budsjett 2012. I tillegg til to millionar til investeringar i 2012 
(instrument og utstyr) har styret styrka instituttet sitt grunnbudsjett med ein million. Styrkinga 
av grunntildelinga på ein million vil vere ei permanent tildeling og skal disponerast av 
instituttet.   
 
Ved etableringa av musikkterapi ved UiB vart det frå UiB si side lagt inn ei ekstra fast 
vitskapleg stilling i musikkterapi i fakultetet sine rammer, supplert med ei mellombels 
postdoktorstilling og ei stipendiatstilling. 
 

Styrking på fakultetsnivå 
Fakultetet vart tildelt 7 fire-årige stipendiatstillingar i budsjettet for 2012. Av desse vart ei 
stipendiatstilling øyremerkt til kunstnarleg utviklingsarbeid frå og med 2012. Stipendiatar som 
er knytte til stipendiatprogrammet for kunstnarisk utviklingsarbeid treng auka driftsrammer 
utover standardsatsen på 32 000,- for å gjennomføre prosjekta sine, og ofte er det snakk om 

Dato: 23.04.2012 

Arkivsaksnr: 2012/4611-SOD 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

37/12 

08.05.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 

http://www.uib.no/hf/om-fakultetet/fakultetsstyret/sakslister-og-protokollar-fraa-2011
http://www.uib.no/ledelsen/organisering/universitetsstyret/saklister-universitetsstyret/saklister-universitetsstyret-2011/sakliste-til-mote-i-universitetsstyret-31.5.2011
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ikkje ubetydelege summar til produksjonar av ulike slag. Frå og med 2012 vil satsen for 
stipendiatstillingar knytt til stipendprogrammet vere på 100 000,-. 
 
Utover dei sentrale tildelingane har fakultetet på si side i samband med budsjetta for 2011 og 
2012 gitt særtildelingar som kompensasjon for at kunstnarisk utviklingsarbeid ikkje er ein del 
av den resultatbaserte omfordelinga (RBO).  
 
 
Vidare har fakultetet lagt til rette for kvalifisering av den vitskaplege staben ved instituttet 
gjennom særtilskot og -ordningar. To fast tilsette er i ferd med å kvalifisere seg gjennom 
doktorgradsutdanning og her er det gitt tilskot til instituttet for å oppretthalde 
undervisningskapasiteten i fagområda dei tilhøyrer. Instituttet har vidare også fått andre 
særtildelingar til oppfølging av felt som er viktige for instituttet. Dette gjeld mellom anna 
driftstilskot for musikkterapi over fakultetet sitt budsjett. Vidare har fakultetet vore med på å 
delfinansiere ei prosjektstilling for digitalisering av den vitskaplege forskingssamlinga Arne 
Bjørndals samling ved instituttet. Instituttet har også fått direkte støtte til drift av 
digitaliseringsarbeidet ved samlinga. I 2011 vart instituttet styrkt med ei produsentstilling. 
 
 

Vurdering av status og vegen vidare 

Som gjennomgangen over viser har det vore ei vilje både frå Universitetet og fakultetet si 
side til å bidra til betre rammevilkår for verksemda ved Griegakademiet. Det er prosessar i 
gang i høve til Nygård skule som gjer håp om at det vil kome ei fullgod løysing for heile 
instituttet her om ikkje så altfor lenge. 
 
Instituttet er ambisiøst og har definerte planar for fagleg utvikling i dei næraste åra. 
Fakultetsleiinga har hatt møter med instituttleiinga og drøfta prioriteringar framover og 
prosess vidare.  
 

FOU 
Fleire av dei faglege stillingane knytte til utøvande musikk er deltidsstillingar utan FOU-del. 
Ei hovudprioritering som instituttet og fakultetsleiinga samlar seg om, er å få på plass gode 
ordningar for FOU-del stillingar av denne typen, først og fremst der summen av 
undervisningsdelen og ein tillagd FOU-del vil gje ei stillingsbrøk på minimum 50 %. Denne 
hovudprioriteringa fell godt saman med dei tilrådingane universitetsleiinga hadde i styresaka 
som omhandla evalueringa av instituttet. I merknadene frå universitetsdirektøren i 
universitetsstyresak 40/11 står det mellom anna: «Komiteen tilrår endringer i rekruttering og 
ansettesesvilkår for staben ved Griegakademiet, og disse forslagene vil det være mulig å gå 
videre med». Fakultetet vil saman med instituttet identifisere aktuelle stillingar og område ved 
instituttet som det er ønskeleg å få utvida FOU-komponent i. Dette vil bli meldt inn til 
universitetet som tiltak utanfor ramma i budsjettprosessen for 2013.  
 

Lydteknikar 
Ein viktig støttefunksjon for verksemda ved instituttet og utviklinga framover vil vere å få på 
plass ein lydteknikar. Etablering av lydteknikarstilling ved instituttet har tidlegare vore sett i 
samanheng med etablering av eit permanent lydstudio ved instituttet. Universitetet har gitt 1 
million til bygging av lydstudio, men på grunn av arealmangel vart bygging av studioet utsett. 
Dei tekniske løysingane i høve til mobile lydstudio er no slik at etablering av 
lydteknikarstilling ikkje er avhengig av eit permanent lydstudio, og instituttleiinga set ei slik 
stilling høgt på prioriteringslista. Ein lydteknikar er avgjerande for naudsynt dokumentasjon 
og arkivering av kunstnarisk utviklingsarbeid og av utøvande eksamensarbeid. 
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Lydteknikarstillinga vil gå inn som ein del av ein teknisk-administrativ stab og vil såleis bli ein 
del av den administrative bemanningsplanen som er under utarbeiding. Lydteknikarstillinga 
vil bli vurdert i samband utviklinga av denne planen. 
 
 

Utvikling i fagtilbod  
I instituttet sine planar framover, som også er ei oppfølginga av tilrådingane frå den eksterne 
evalueringskomiteen, ligg det ønske om å utvikle fagtilbodet ved instituttet og få til betre 
studietilbod på tvers av disiplinane ved instituttet – utøvande utdaning, musikkvitskap og 
musikkterapi. I den grad dette medfører behov for auka stillingsressursar på kort og lengre 
sikt, er dette budsjettsaker som skal spelast inn i samband med dei årlege budsjettrundane 
og justering av bemanningsplanen på vitskapleg side. Ein del av desse utviklingsønska vil 
også kunne føre til behov for auka administrativ kapasitet utanom dei ressursane instituttet 
rår over i dag. Muligheitene for å auke den teknisk-administrative staben ved instituttet utover 
det som alt er gjort, vil bli vurdert i samband med arbeidet med den administrative 
bemanningsplanen og budsjettprosessen elles.  
 
I samanheng med utviklingsønska ved instituttet er det på sin plass å peike på at det er 
behov for at det siste punktet i vedtaket frå Universitetsstyret i mai 2011 blir følgt opp: 
«Universitetsstyret ber om at økonomien ved Griegakademiet inklusive inntekter og utgifter 
knyttet til studieplasser og studieprogram, gjennomgås og at eventuelle endringer foreslås i 
den ordinære budsjettprosessen fram mot 2012». Styret ønskte her ein større gjennomgang 
av økonomien ved instituttet. Det blir vanskeleg for fakultetet å bære alle kostnadene ved 
den ønskte faglege utviklinga ved Griegakademiet åleine. Som det har vore peika på 
tidlegare, vil det i så fall medføre ei sterkare prioritering frå fakultetsstyret av verksemda ved 
Griegakademiet på kostnad av dei andre miljøa ved fakultetet. Fakultetsleiinga tilrår difor at 
dette blir eit innspel frå fakultetet i budsjettprosessen for 2013, slik at den etterlyste 
gjennomgangen av økonomien ved studietilbodet ved instituttet vert gjennomført. 
 
 

Forslag til vedtak: 

 
 
Fakultetsstyret tek saka til orientering. 
 

 
 
 

 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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Orientering om eksternevaluering av Griegakademiet - Institutt for 
musikk  

 
 
Dokumenter i saken: 

1. Universitetsstyresak 40/2011 med vedlegg (vedlegg 1) 

2. Brev med orientering om universitetsstyrevedtak av 05.07.2011 (vedlegg 2) 

 
Bakgrunn 

Det humanistiske fakultetet ble i brev av 7.februar 2010 bedt om å forestå en ekstern 

fagevaluering av Griegakademiet – Institutt for musikk (GA). Fakultetet oppnevnte i samråd 

med instituttet en komité bestående av professor Even Ruud, UiO og Norges 

Musikkhøgskole (leder), dekan Anna Lindal, Gøteborgs universitet og førsteamanuensis 

Håkon Stødle, UiT. Komiteen ble gitt følgende mandat av Universitetsstyret: 

 

Komme med en helhetlig analyse av hvordan integreringen av et etablert utøvende faglig miljø av 
denne typen har skjedd ved UiB, gi en vurdering av instituttets faglige sterke og svake sider og 
hva som bør være satsingene i årene som kommer. I tillegg er det også et behov for å 
sammenligne status for forskning og utdanning, infrastruktur og andre ressurser med tilsvarende 
institusjoner i inn- og utland. 
 
Vurdere de mulighetene kjøp av Nygård skole gir for framtidig utvikling av Griegakademiet – 
Institutt for musikk. 

 

Komiteen leverte sin rapport til universitetsdirektøren 22.februar 2011. I brev av 02.03.2011 

ble Det humanistiske fakultet og Studentparlamentet bedt om å gi sine kommentarer til 

rapporten før evalueringen ble lagt frem for Universitetsstyret. Fakultetet ber i brev av 

08.03.2011 Griegakademiet samt Humanistisk studentutvalg (HSU) om merknader. Instituttet 

avgir sin uttalelse 1.april og fakultetet sender over sine merknader i svar til 

universitetsdirektøren 26.april.  

 

Høringssvaret fra fakultetet følger i fulltekst: 

Det humanistiske fakultet ble i brev av 2.3.2011 bedt om å kommentere rapporten fra 

den eksterne komiteen som har evaluert Griegakademiet.  

Rapporten er sendt Humanistisk studentutvalg (HSU) og Griegakademiet for 

kommentarer. HSU vil sende sin tilbakemelding direkte til universitetsdirektørens 

kontor. Instituttets innspill er lagt til grunn for fakultetets høringsuttalelse og fakultetet 

slutter seg i stor grad til instituttets synspunkter. Kommentarene fra instituttet ligger 

vedlagt saken. 

Dato: 26.09.2011 

Arkivsaksnr: 2011/11224-SOD 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

56/11 

11.10.2011 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Fakultetsledelsen mener den eksterne evalueringsrapporten gir et godt og realistisk 

bilde av virksomheten ved Griegakademiet og de utfordringene instituttet står overfor 

med hensyn til økonomi, infrastruktur, lokaler og utstyr. Komiteen påpeker også viktige 

muligheter for videreutvikling av den faglige virksomheten. 

 

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid 

Fakultetet støtter instituttets ønske om å få sin bevilgning direkte fra Universitetsstyret, 

noe som også var forutsetningen ved overdragelsen i 1995. Vi mener imidlertid at 

dette kun bør gjelde den utøvende virksomheten. I det følgende vil vi argumentere for 

dette og presisere de særlige utfordringene som er knyttet til utøvende musikk: 

 

Deltidsstillinger og timelærere 

Det påpekes i rapporten at en stor del av instrumentlærerne er tilnyttet instituttet 

gjennom små brøkstillinger. Dette betyr i praksis at denne gruppen ansatte ikke har 

avsatt tid til kunstnerisk utviklingsarbeid eller administrasjon i sine stillinger. UiB har 

som sitt utgangspunkt at faste faglige stillinger skal være på minst 

førsteamanuensisnivå og med lik fordeling over tid mellom forskning og undervisning 

når administrative oppgaver er trukket fra. Konsekvensen av dette bør være økte 

stillingsbrøker som også gir rom for kunstnerisk utviklingsarbeid i tråd med instituttets 

fagstrategi. Dette har en kostnadsside som ikke er mulig å imøtekomme innenfor 

fakultetets budsjett. 

 

I tillegg til mange ansatte i mindre faste stillingsbrøker drives flere disipliner av 

timelærere uten FOU-del i stillingen sin og disiplinene har ingen fast ansatte. Dette kan 

gå utover den faglige utviklingen av undervisningstilbudet og medfører også økte 

administrative oppgaver for de fast vitenskapelig og administrativt ansatte. 

 

Rekrutteringsstillinger 

Det humanistiske fakultet har innenfor sin ramme øremerket tre stipendiathjemler til 

instituttet hvorav én til utøving og komposisjon. Kandidater knyttet til utøving har 

betydelig høyere driftsutgifter enn kandidater innen de akademiske disiplinene, fordi 

kandidatene gjennomfører sin forskerutdanning gjennom blant annet konserter og CD-

produksjoner. Driftsmidler til kandidater tatt opp gjennom det nasjonale 

stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid dekkes heller ikke fullt ut gjennom det 

nasjonale programmet og krever subsidiering over fakultetets budsjett. I og med at 

utøvende kandidater er kostnadskrevende for fakultetet vil en ytterligere øremerking av 

utøvende stipendiater kreve økte driftsrammer. 

 

Resultatfinansiering 

Universitetet og fakultetet får en stadig større del av sitt budsjett på bakgrunn av 

oppnådde resultater på utdannings- og forskningssiden. I budsjettfordelingsmodellen 

som er tatt i bruk på fakultetet fordeles instituttenes driftsbudsjett på bakgrunn av 

oppnådde resultater, noe som slår urimelig ut for GA, som ikke har mulighet til å 

produsere resultater det knytter seg inntekter til gjennom kunstnerisk virksomhet.  

Fakultetet er derfor enig med komiteen i at resultatkomponenter knyttet til kunstnerisk 

utviklingsarbeid bør vektlegges på samme måte som forskning og bevilges direkte fra 

universitetsstyret. 

 

Toårig masterstudium i musikkterapi er plassert i finansieringskategori D, mens 
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årsstudiet er plassert i kategori B. Dette har betydning for resultatinntektene fra 

departementet. Fra og med høsten 2010 er det opprettet et integrert femårig 

masterprogram i musikkterapi der finansieringskategorien foreløpig ikke er fastlagt. 

Masterstudiet i musikkterapi ble opprettet ved UiB i 2006 etter en overføring av 

musikkterapistudiet på Sandane, som var organisert under Norges musikkhøgskole. 

Dette studiet var da plassert i finansieringskategori B. Det er ingen grunn til at 

masterstudiet skal være plassert i kategori D, studiet må likestilles med utøvende 

musikkutdanning og innplasseres i kategori B. Det samme gjelder det nye femårige 

masterstudiet.  

 

Lokaler og infrastruktur 

Rapporten påpeker store utfordringer knyttet til lokaler og infrastruktur. Lokalene er 

langt dårligere enn lokalene ved de øvrige musikkutdanningsinstitusjonene i Norge. De 

er for små og mangelfulle og holder ikke den nødvendige standarden for 

konservatorievirksomhet, heller ikke når det gjelder inneklima. Selv om utfordringene 

gjelder hele virksomheten ved GA, rammes de utøvende fagmiljøene spesielt hardt 

fordi det er stor mangel på lydisolerte undervisnings- og øvingslokaler. Dette er et stort 

og akutt problem som må løses før de nye studentene begynner sine studier høsten 

2011. Selv om UiB har overtatt Nygård skole, og lokaler og infrastruktur på sikt vil bli 

bedre, er det helt nødvendig å investere i kortsiktige løsninger. Det har heller ikke vært 

mulig å realisere planene om bygging av lydstudio innenfor eksisterende lokaler, noe 

som er svært viktig for den utøvende virksomheten. 

 

Tekniske stillinger 

Rapporten påpeker behovet for tekniske stillinger; produsent, materialforvalter, 

lydteknikker og dedikerte vaktmestertjenester. Mangel på tekniske stillinger gjør at 

vitenskapelig ansatte må utføre mange praktiske oppgaver selv. Fakultetet har over 

eget budsjett i 2011 opprettet full stilling som produsent og halv stilling som 

pianotekniker, og ser ikke mulighetene for å avsette midler til ytterligere tekniske 

stillinger uten at dette vil gå på bekostning av den øvrige virksomheten ved fakultetet. 

 

Utstyr 

Universitetsstyret har de siste fire årene gitt ekstra utstyrsbevilgninger til 

Griegakademiet på til sammen 7,5 millioner. Den utøvende virksomheten er 

ressurskrevende utstyrsmessig og det er behov for en kontinuerlig utskifting av 

instrumenter. Det er derfor avgjørende at det avsettes tilstrekkelig investeringsmidler 

over universitetets budsjett årlig for utskifting av instrumenter og utstyr og til teknisk 

vedlikehold av instrumentparken. 

 

Budsjettmessige implikasjoner 

Rapporten viser at GA driver sin musikkutdanning innenfor betydelig mindre 

ressursrammer enn Norges musikkhøgskole. Det samme kan sies om utøvende 

musikkutdanning ved NTNU. Argumentene over viser at rammebetingelsene for 

utøvende musikkutdanning ved UiB er for dårlige, og at nødvendige budsjettrammer 

for denne delen av virksomheten ikke lar seg innpasse i fakultetsøkonomien. Dette 

tilsier at budsjett for utøvende musikk bør bevilges direkte fra Universitetsstyret.  

 

Faglig utvikling 

Rapporten skisserer sterke og svake sider ved den faglige virksomheten ved instituttet 

og skisserer noen muligheter for videre utvikling. Fakultetet stiller seg bak de faglige 
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satsingene og forslag til tiltak som foreslås i instituttets tilbakemelding.  

 

Fakultetsledelsen er også positiv til at instituttet utvikler et tettere samarbeid med 

Kunsthøgskolen i Bergen, eventuelt utreder mulighetene for en organisering i et 

kunstfaglig fakultet, og til at det arbeides videre med konseptet Musikkens hus.  

 

Universitetsstyrets behandling 

Universitetsstyret behandlet saken (40/11) i sitt møte 31.mai i år. Fakultetet ble orientert om 

vedtaket i brev av 5.juli 2011. I brevet står det: 

 

Universitetsstyret behandlet saken i møte 31.5.11 og vedtok følgende: 

 

1. Universitetsstyret tar evalueringen av Griegakademiets faglige virksomhet til etterretning 
2. Universitetsstyret ber om at romprogram og plan for rehabilitering av lokalene til Griegakademiet 

legges fram for styret innen utgangen av 2011 
3. Universitetsstyret ber om at økonomien ved Griegakademiet, inklusive inntekter og utgifter knyttet 

til studieplasser og studieprogram, gjennomgås og at eventuelle endringer foreslås i den ordinære 
budsjettprosessen fram mot 2012. Det bes videre om at Griegakademiets spesielle behov tillegges 
vekt i budsjettarbeidet.” 
 

Vi kommer tilbake til oppfølgingen av vedtaket, både til styresaken om romprogram og til arbeidet 

med budsjettet over sommerferien. Eiendomsavdelingen har ansvar for saken om romprogrammet 

og Økonomiavdelingen for budsjettarbeidet. 

 

Kommentarer: 

Fakultetet har etterlyst oppfølging av punkt 3 i forbindelse med at fakultetene leverte sine 
budsjettforslag 15. september. Vi har foreløpig ikke fått annen informasjon enn at det er 
økonomiavdelingen sentralt som skal følge opp vedtaket, men har meldt saken inn til 
fakultetets styringsdialog med universitetsledelsen 4. oktober. Dersom saken ikke følges opp 
i universitetets budsjett for 2012 i tråd med hva vedtakets punkt 3 gir grunn til å vente, vil 
saken bli lagt fram for fakultetsstyret på nytt. 
 
 
Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret tar saken til foreløpig orientering. 
 

 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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Diskusjonssak: Emneevalueringer ved HF  

 
 
Dokumenter i saken 

1. Emneevaluering ved HF – Innspill fra HSU (vedlegg 1) 

 
Bakgrunn 

Humanistisk studentutvalg (HSU) har oversendt vedlagte sak om emneevalueringer ved HF 
og bedt om at saken behandles i fakultetsstyret. Saken blir i første omgang lagt frem som en 
diskusjonssak. 
 
I følge universitetets Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia skal minst 1/3 av alle 
emner som det er undervist i, evalueres hvert år (side 8). Det humanistiske fakultetet har en 
emneportefølje med omtrent 650 emner, men det er ikke alle som undervises i hvert år. 
Dette betyr allikevel at det er omtrent 200 emner som etter planen skal evalueres hvert år.  
 
I 2011 innførte universitetet den nye studiekvalitetsbasen, en database som fagmiljøene kan 
bruke for å legge ut emneevalueringer, utdanningsmeldinger og programsensorrapporter 
m.m. Denne basen er åpen slik at alle kan finne fram til de siste rapportene. Det kommer 
også tydelig fram når emnet sist var evaluert. Det er instituttets ansvar å sørge for at emner 
evalueres, og at evalueringsrapportene blir lastet opp i databasen. 
 
HSU påpeker viktige problemstillinger tilknyttet emneevalueringer, deriblant den forholdsvis 
lave svarprosenten, og ikke minst hvordan evalueringene følges opp av fagmiljøene. HSU 
mener at det vil være enklere å engasjere studentene og dermed øke svarprosenten dersom 
evalueringene viser seg å ha synlige konsekvenser for undervisningsopplegget.  
 
Fakultetsledelsen mener det er viktig at fagmiljøene og instituttene har gode interne rutiner 
for hvordan evalueringene følges opp. En kontinuerlig evaluering av fakultetets studietilbud 
er selve grunnlaget for regelmessige korrigeringer og forbedringer av studiene. Det er derfor 
essensielt at fagmiljøene ser verdien av dette arbeidet. Mange fag ved fakultetet har lange 
tradisjoner med emne- og fagevalueringer. Dette er et arbeid som fakultetsledelsen ønsker 
skal kjennetegne alle våre fag. Det er samtidig et arbeid som krever en god forståelse av 
hvordan spørsmål skal stilles, og hvordan resultatene skal tolkes og følges opp av 
fagmiljøene. 
 
Det er imidlertid store forskjeller mellom fagene, og ikke minst mellom antall studenter som 
er oppmeldt i hvert emne. Dette taler for at det bør være mulig med en viss variasjon i måten 
evalueringene blir gjennomført. Samtidig må fakultetet sikre at evalueringene gjennomføres 
etter planen som instituttene har satt opp.  
 
Fakultetsstyret inviteres til å diskutere punktene som reises av studentene: 

Dato: 29.05.2012 

Arkivsaksnr: 2012/6065-ROW 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

38/12 

12.06.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 

http://www.uib.no/ua/dokumenter/studiekvalitet/kval-sikring_2010_NOR.pdf
https://kvalitetsbasen.uib.no/
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 Utformingen av evalueringen, og formen som brukes 
 Frekvensen av evalueringen 
 Måter å øke deltakelse på evalueringene 
 Hvordan resultater og oppfølgingen av evalueringene følges opp av instituttene. 

 
  
Med bakgrunn i diskusjonen i fakultetsstyret vil saken følges opp av studiestyret etter 
sommeren med tanke på utvikling av felles rutiner for hele fakultetet. 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret ber om at studiestyret arbeider videre med saken i høstsemesteret 2012 med 

utgangspunkt i notat fra HSU og diskusjonen i styret. 
 

 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Humanistisk studentutval (HSU) 
Sydnesplassen 9, 5007 BERGEN 

Org.nr.: 994 306 804 MVA 
http://h.uib.no/hsu 

Side 1 av 3 

555 84 761 
hsu@uib.no 

 

 

UNIVERSITETET I BERGEN 

HUMANISTISK STUDENTUTVALG 

 

Emneevalueringar 
ved HF 

 Sak til Fakultetsstyret ved Det humanistiske 

fakultet 

Bergen, 14.05.2012 

 

HSU sender inn denne saka til junimøtet i fakultetsstyret. 

 

Studentane ved Det humanistiske fakultet har i lengre tid uttrykt misnøye med 

evalueringsløysinga, evalueringsfrekvensen, og mangel på endring med bakgrunn i 

evalueringane som blir gjennomført. Evalueringane skal vera studentane sin moglegheit 

til å fortelja kva dei tykkjer om emnet som heilskap, og bør gje verdifull informasjon til dei 

som har faget. Ei evaluering bør vera noko faget ynskjer, og studentane ynskjer å svara 

på. Me meiner det er rom for forbetring av evalueringsordninga  

 

Praksisen no 

Slik det er no må det gjennomførast emneevaluering av eit fag minimum den tredje 

gongen det blir gjennomførd. Dette gjer at det kan gå fleirfaldige år før eit fag får ei 

etterlengta evaluering. I tillegg verkar det som om evalueringane studentane gjer ikkje 

blir vektlagt i dei endelege emneevalueringane. Ein finn fleirfaldige døme på at 

studentane si stemme er kokt ned til ei setning, typisk: “Det har blitt gjennomført 

studentevaluering” og nokre nemner ikkje studentevalueringa i det heile.  

 

Fleire evalueringane tar opp problemet med at det er dårleg oppslutning kring 

evalueringane, og dette er sjølvsagt eit problem. Me trur at dette problemet ikkje ligg i at 

studentane ikkje bryr seg om faga, men at dei føler evalueringane ikkje har innverknad. 

Kven har vel lyst å gjera noko dei ikkje føler bidreg til noko som helst? 

 

Me i Studentutvalget har arbeidd med dette prosjektet ei tid, og i samanhang med dette 

tok me fyrst kontakt med fakultetsadministrasjonen på HF og ba om å få utlevert alle 

studentundersøkingane dei siste tre åra. Fakultetsadministrasjonen hadde ikkje desse, 

og viste oss vidare til instituttadministrasjonane. Då me tok kontakt med 

instituttadministrasjonane fekk me eitt svar, hjå AHKR, og dette svaret var negativt.  

 

I svaret var det vart me anna sagt att: “Det er imidlertid slett ikke alltid at evalueringene 

gir oss informasjon om forhold det er grunnlag for å gå videre med. Det kan skyldes 

selve resultatet, men ofte er det dessverre på grunn av for lav svarprosent.” og “Vi 

oppfordrer derfor HSU til å stimulere til økt engasjement - aktive studenter er av 

uvurderlig betydning for oss som institutt.” Det er dette HSU gjer no. 
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Problema slik HSU ser dei 
Problema kan slik me ser dei delast opp i fyljande kategoriar: 

1) Utforminga av undersøkinga og undersøkingsforma 

2) Frekvensen av undersøkingane 

3) Appellen til undersøkingane 

4) Resultata av undersøkingane 

 

1) Utforminga av undersøkinga og undersøkingsforma 

Det er, so vidt HSU veit, ingen norm for korleis ei slik studentevaluering skal sjå ut. Dette 

fører truleg til at det ikkje er mogleg å samanlikna relativt like fag, t.d. historie og 

relivionsvitskap, sine evalueringar. Gjennom å samanlikna evalueringane på dei ulike 

emna kan ein få viktig informasjon om kva ein kan forbetra på faga. I tillegg er det ikkje 

sikkert at evalueringar på papir på siste forelesing er den beste løysinga. 

 

2) Frekvensen av undersøkingane  

Eit problem HSU meiner absolutt er tilstades er at det berre må gjennomførast 

evalueringar av 1/3 av emna kvart år, og at det må alle emne må gjennomførast kvar 

tredje gong dei blir gjennomført.  

 

På UiB si eiga side for emneevaluering står det: 

 

“Minst 1/3 av dei emna som det til ei kvar tid vert undervist i, skal evaluerast. Det 

einskilde fakultet avgjer kva for emne som skal evaluerast for eitt studieår om gongen, 

mens emneansvarleg, i samarbeid med studieadministrasjonen, står for planlegging og 

gjennomføring av evalueringa.“
1
 

 

og vidare  

 

“Så langt det er praktisk gjennomførleg, skal alle emne evaluerast minst ein gong kvart 3. 

år.”
2
 

 

Dette gjer at det ikkje blir ein vane å evaluera emna og at det nærast kjem som ei 

overasking på studentane når dei faktisk får lov å evaluera. Om det blir slik at ein skal 

evaluera alle emner kvar gong dei blir gjennomført vil det bli innarbeidd ei rutine for dette 

hjå studentane: noko ein alltid gjer. Dette meiner me vil bidra til auka deltaking av di det 

blir rutine å evaluera i tillegg til at ein vil få data for kvart år som vil gjera det lettare å 

konkludera utifrå undersøkingane. 

 

3) Appellen til undersøkingane 

Me trur det er fleire grunnar til at det er laber deltaking på undersøkingane. 

                                                            
1 http://www.uib.no/studiekvalitet/kvalitetshandboka/evaluering-av-undervisningstiltak-og-studietilbod/emneevaluering 
2 Ibid. 

http://www.uib.no/studiekvalitet/kvalitetshandboka/evaluering-av-undervisningstiltak-og-studietilbod/emneevaluering
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1) Det er ikkje kultur for å evaluera faga. Om ein er litt uheldig kan ein faktisk gå gjennom 
heile universitetsgraden utan å evaluera eit enaste emne. Om det er slik at ein evaluerer 
alle emne alltid vil det gå automatikk i dette 
 
2) Ein ser ikkje effekta av den evalueringa ein gjennomfører. Det bør koma klårt fram kva 
undersøkingane fører til, og når eit tiltak har blitt sett i verk med bakgrunn i 
undersøkingane må dette kommuniserast ut. Dette vil syna at evalueringane har effekt.  
 
3) Eit tiltak som mest truleg vil styrka evalueringane si stilling er 
midtsemesterevalueringar som skal få innverknad i det inneverande semesteret. Denne 
treng ikkje vera like ekstensiv som sluttevalueringa, men bør innehalda spørmål om 
forelesingspedagogikk, pensum og ev. kollokviegrupper.  
 

4) Resultata av undersøkingane  

Resultata av undersøkingane har vore underkommunisert til studentane over lenger tid. 

Sjølvsagt vil den nye Kvalitetsdatabasen
3
  gjera det lettare for studentane å finna 

evalueringar for sitt fag, men som overnemd har studentevalueringane ofte blitt korta ned 

til non-informative setningar. Dette må det bli slutt på. Om ein skal evaluera faga må det 

faktisk informerast om resultata av evalueringane. Publiser resultata so ser studentane at 

deira stemme kjem ut og blir høyrt. I tillegg vil fagutvala få viktig informasjon, og dei vil 

igjen oppmoda studentane om å svara på undersøkingane.  

 

 

Det HSU ynskjer 

Me ynskjer at HF frå hausten 2012 blir eit proto-fakultet for evaluering av av alle emne 

kvar gong dei blir gjennomført. 

 

Det bør setjast ned ei arbeidsgruppe som skal utforma ein generelle mal for 

evalueringane, og krav til kva evalueringane minimum bør innehalda, og diskutera kor 

vidt evalueringane bør gjennomførast digitalt i staden for på ei forelesing. Elektronisk 

evaluering er utbreidt ved andre fakultet og institusjonar. Arbeidsgruppa bør òg sjå på 

moglegheita for ei midtsemesterevaluering som direkte kan påverka faget i inneverande 

semester. 

 

Tor Sivertsen Prestegard 

Leiar HSU       Linnea Reitan Jensen 

       Org.sek. HSU 

 

Audun Kjørstad   Christoffer Hordnes   Iren Legøy 

Fakultesstyrerep.   Fakultesstyrerep.   Fakultesstyrerep. 

                                                            
3 https://kvalitetsbasen.app.uib.no/  

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/
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