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Møteinnkalling  
 

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

 
11.09.2012, kl. 10.00 – Bibliotek for humaniora, Haakon Sheteligs plass 7.  
 
 
 
 

Innkalling er sendt til: 

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

Jan Heiret, Randi Rolvsjord, Johannes Servan, Anne Hestnes, Tor Sivertsen Prestegard, 

Mikkel Andreas Eriksen, Linnea Reitan Jensen  

 

Saksliste og sakspapirer følger vedlagt.  

 

 

Eventuelle forfall bes meldt snarest til personlig vara medlem og sekretariatet,  

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

 

 

 

 

Bergen, 03.09.2012 

 

Gjert Kristoffersen   

dekan  Trine Moe 

  fakultetsdirektør 

 

 



 

Saksliste 
 
 
Styresak Saker til behandling U.off. 

FS 55/12 Ph.d.-graden - Birte Brekketo - oppnevning av komité  

FS 56/12 Ph.d.-graden - Frode Hervik - oppnevning av komité  

FS 57/12 Dr.philos.-graden - Vidar Johnsen - oppnevning av komité  

FS 58/12 Ph.d.-graden - Liva Bodil Kalvik - oppnevning av komité  

FS 59/12 Ph.d.-graden - Camilla Erichsen Skalle - oppnevning av 
komité 

 

FS 60/12 Ph.d.-graden - Liv Eide - innstilling X 

FS 61/12 Ph.d.-graden - Håkon Haugland - innstilling X 

FS 62/12 Ph.d.-graden - Sissel Høisæter - innstilling X 

FS 63/12 Tilsetting i stipendiatstilling i arabisk språk og kultur ved 
Institutt for framandspråk 

X 

FS 64/12 Tilsetting i fem (fire) stipendiatstillingar ved Institutt for 
framandspråk 

X 

FS 65/12 Tilsetting i stilling som forskar i lingvistikk ved Institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studium 

X 

FS 66/12 Tilsetting i stipendiatstilling i globale 
studium/utviklingsstudium 

X 

FS 67/12 Tilsetting i stilling som postdoktor i NFR-prosjekt ved 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

X 

FS 68/12 Tilsetting i stilling som universitetslektor (vikar) i engelsk 
lingvistikk ved Institutt for framandspråk 

X 

FS 69/12 Tilsetting i 6 stipendiatstillingar ved Institutt for arkeologi, 
historie, kultur- og religionsvitkskap 

X 

FS 70/12 Tilsetting som professor II ved Griegakademiet - Institutt 
for musikk 

X 

FS 71/12 Tilsetting i midlertidig stilling som forsker i kartlegging av 
vitenskapelig usikkerhet i post-normal forskning ved 
Senter for vitenskapsteori 

X 

FS 72/12 Tilsetting i midlertidig stilling som forsker i etisk perspektiv 
med akvakulturprodukt ved Senter for vitenskapsteori 

X 

FS 73/12 Tilsetting i stilling som professor II knytt til NFR-prosjektet 
ASKeladden ved Institutt for lingvistiske, litterære og 

X 



 

estetiske studium 

FS 74/12 Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 

X 

FS 75/12 Tilsetting i stilling som postdoktori knytt til 
forskingsprosjektet TRACSYMBOLS ved Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 

X 

FS 76/12 Tilsetting i stipendiatstilling knytt til prosjektet 
Meteorologiens historie i Norge ved Institutt for arkeologi, 
historie, kultur- og religionsvitskap 

X 

FS 77/12 Tilsetting i tre (to) stipendiatstillingar ved Institutt for 
filosofi og førstesemesterstudium 

X 

FS 78/12 Tilsetting i to stipendiatstillingar på CONVAR-prosjektet 
ved Institutt for framandspråk 

X 

RS 46/12 Tilbud gjennom Samordna opptak 2012  

RS 47/12 Årsrapport for lokalt HMS-arbeid ved Universitetet i 
Bergen 2011 - tilbakemelding til fakulteter og avdelinger 

 

RS 48/12 Høyringssvar til "Oppfølging av Stortingets dokument nr. 
8:58 (2007-2008): Forslag til endring i lov om stadnamn 

 

RS 49/12 Møteplan for universitetsstyret 2013  

RS 50/12 Møteplan for fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
2013 

 

S 45/12 Budsjettforslag 2013  

S 46/12 Langsiktig bemanningsplan 2013 - 2017 Utlysning av 
stillinger 2013 

 

S 47/12 Avhandling til dr.philos.-graden - innstilling X 

S 48/12 Tilsetting i stilling som professor ved Senter for 
Griegforsking 

X 

S 49/12 Oppnevning av ny vurderingskomite for søknad om 
opprykk til professor 

 

S 50/12 Kalling til stilling som professor X 

S 51/12 Søknad om opprykk til professor X 

S 52/12 Søknad om opprykk til førsteamanuensis etter 
kompetanse innen fagområdet nordisk språkvitenskap 

X 

S 53/12 Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i nordisk 
fagdidaktikk 

X 



 

S 54/12 Tilsetting i midlertidig stilling som universitetslektor i 
nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske, litterære og 
estetiske studier 

X 
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UNIVERSITETET I BERGEN
1^^,^

N
^^^ Det humanistiske fakultet/Faculty qfHumanities

AGE

OPPLYSNINGER OM KOMITE FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/

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

^ Pilt) [^XI dr.philos.

Kandidatens navn : Birte Brekketo
Født : 26.11.60
E-post adresse : Birte.Brekketonhioa.no
Avhandlingens tittel : Taswir i norsk kontekst . En undersøkelse av hvordan unge norskpakistanske
muslimer forholder seg til visuell kommunikasjon med figurative uttrykk.

Søknadsdato : 09.07.12

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt:

^Forsteoppon_eni
'tittel: Professor
Navn og adresse:
Åke Sander
Guteborgs Universitet
Inst. fdr litteratur, idehistoria &
religion (LIR)
Postbox 200
405 30 Gfiteborg
Sverige

$ +46 (0)31 786 15 61
1:-111ail: - - -- ---

__-

Aakesander(i^)lir.gu.se

Fax: -1 4G (0)708 572327

E-mail:
^arbi u^ruc.dk

Fax:

E-mail: - '---
Hakan .Rdvin ^i)ahkr. uib.nc^

^i'ax:+47 55 5 96 54___

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

Christhard Hoffmann
Instituttleder

[tilde ,C`ronvik
for Administrasjonssjef

FOR FAKULTETET/FORTFAKULTETET/FOR THE FA('IJLTY:
Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komite og opponenter ved en eventuell disputas.
The Faculty of Humanities horeby approves the members of the proposed evaluating committee.

I) o: Saksnr.•

Dekan: Gjera Kristoffcrsfin Fakultetsdirektør: T'rinc oe

Khi til kandidat og medlemmer i bedømmelseskomiteen

Annenopponent/
Tittel: Professor
Navn og adresse:
Garbi Schmidt
Ruskilde Universitet

-red•je medlem /komiteleder: -
Tittel: Professor _
Navn og adresse:
1,.0. Håkan Kydving
Universitetet i Bergen
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap (AI-IKR)

Institut for kultur og identitet
Interkulturelle studier
Universitetsvej 1
Postboks 260
4000 Ruskilde
Damhark

19+45 46743 1 1 7 +47 55 58 24 47

Postadressc: Resoksadresse: Iclcfon: I'clcfnks: I :-pust:
Poslbol s 7805 I I:irdd f IhrGigres g 1 +47 55 58 93 RO +47 SS SS 93 93 postru+ l:uib.nu
NO-5020 Ircrgcn, r47 55 Sk 93 90
itiunvaY

hitcrnctl
http://w^t ^c,u6110/hf
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^^ UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet/Faculty ofHumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITE FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/

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

PhD dr.philos.

Kandidatens navn : Frode Hervik
Født : 01. 11.76
E-post adresse : frode .hervik@cros.uib.no
Avhandlingens tittel : Nordisk politikk og europeiske ideer. En analyse av nordiske
forfatningsdokumenter 1282-1449.

Saknadsdato : 04.06.12

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt:

Forsteo onent Annenopponent/ Trede medlem /komiteleder:
Tittel: Professor Tittel: Professor Tittel: Professor
Navn og adresse: Navn og adresse: Navn og adresse:
Jens E. Olesen Thomas Lindkvist Geir Atle Ersland
Lehrstuhl fdr Nordische Geiteborgs universitet Universitetet i Bergen
Geschichte Inst fbr historiska studier Centre for Medieval Studies (CMS)
Ernst Moritz Arndt Box 200
Universitet 405 30 Gbteborg,
Bahnhofstr. 51, Sverige
D-17487 Greifswald
Tyskland

2 +49 0)3834 86-3330 lit+46 031-786 4517 M +47 55 58 29 44
E-mail: E-mail: E-mail:
olesen@uni-greifswald.de Thomas.Lindkvist a histor . u.se Geir.Ersland a ahkr.uib.no
Fax: Fax: Fax:

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

Christhard Hoffman
Instituttleder

Hilde Gronvik
for Adininistrasjonssief

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

Dato: G Saksnr.•

L '^ ^
D n Gjert ^"r̂i stoff en Fakultetsdirektør : Trine Moe

l Kopi til kandidat og medlemmer i bedommelseskomiteen

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

+47 55 58 93 90
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UNIVERSITETET I BERGEN
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Det humanistiske fakultet/Faculty ofHumanities^S

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

PhD q dr.philos. 0

Kandidatens navn/ Candidate 's name: Vidar Johnsen
Født / Date of birth : 06.01.74
E-post adresse / E-mail address : iohnsenvidarØhotmail.com
Avhandlingens tittel/Title of thesis : Resepsjonen av Dostojevskij i den russiske kritikk og filosofi
Soknadsdato/ Date of application : 23. April 2012

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt /Members of the proposed evaluating
committee:
Førsteopponent /First Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent : opponent : member/head of the committee:
Tittel/Title: Professor Tittel/Title: Førsteamanuensis Tittel/Title: Førsteamanuensis
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address:
address : address:
Professor Erik Egeberg, UiT Audun Møreh, førsteamanu- Lillian Jorunn Helle
Kvitungevegen 18 ensis, Universitetet i Oslo, Institutt for fremmedspråk

9100 Kvaløysletta Institutt for litteratur, Pb. 7805

områdestudier og europeiske 5020 Bergen

språk NORWAY

Avdeling for russisk
Postboks 1003 Blindern,
0315 Oslo

X77650760/90056277 IR 22856746 lit 55582159
E-mail: E-mail: E-mail: Lillian.helle@if.uib.no
erik.h.e eber u) mail.com a.i.morch e,ilos.uio.no

Fax: Fax: Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem . /The members of
the proposed "luati^committee hive accepted to serve as members of the committee.

Administrpjonssjef/I lead of Administration

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

Dato/date : / /, 4 . l Z Saksnr./Case no:

Dekan/De
^ql^ Ìe_

Fakultetsdirektør/Faculty Director: rine oe

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

postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: E:-post: Internett:
Postboks 7800 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post(u)hfuib.no http://www.uib.no/hffa/
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway
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UNIVERSITETET I BERGJEN
Dei huntaiiivliske fakullel/Fåcuhi, ^^/'/h^nua»ilies

OPPLYSNINGER OM KOMI'I'F FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVnANMANGI
INFORMATION ON THE COMMCI"I'F,F. FOR TIIE EVALiIATION OF A DOCTORAL THF.SIS-- -- - -- --- -- - _ ^ -- --- --
Fra institult/From the Uepartment of. Institutt fi ►r fremmedvpriik
Skjema_ 1 __

I'hl ) dr.philos. (__
Kandidatens navn/ Candidatc's narne: Liva Bodil Kalvik (cotutelle kandidat)
Født / Date of birfh: 27.10.76
E-post adresse / E-mail address: Liva.Kalvik(a?ifadlmiø
Avhandlingens tittelfl,itle of lhesis: La Poetiquc de I'identite narrative dans les fielions nretaphysiques de
Simone de licauvoir
Søknadsdato/ Date of application: 27.06.12

Instiluttet her om at følgende komite blir oppnevnt/Memhers of the proposcd evaluating
committee:
Førsteopponent/First
o ► onent:
TiucUlitle: Professor
Navn og adresse/Nanu• and
address:
Professor 13runo Blanckeman
31 rue Simart
l' - 75018 Paris
Frankrike

Q 06 78 58 68 00
C n► ail:
Uruno Ularukeiiiari(o?orange.fr

Annenopponent /Second

o ► roncnl:

"filtel/ fitle: Professor
Navn og adresse/Namc and
address:
Professor lljtirn Larsson
I følger danskes gata 16
SI•; - 252 69 R,°iå
Sverige

lit 0046-763157580
C-mail:

t jorrl_t a.r ssc,n.^^?r om,._I^i.sc

------ ------- --- -- -----
Tredje medlem /komiteleder/'Third
n ►enlber/bcad of ' the comrrritlee:
Tillel/"fille: Professor --- 1
Navn og adresse/Namc and address:

Professor (Mile Malmøy

37 rue de C'haronne
l,' - 75011 Paris
Frankrike
0047 55582278

__
I^'.-nr,1i1: ( jf -. [li

-
l).110

Odilc.l lalmoyia>roman.uih.no

Komitemedlemmene har sagt seg villige til .i p:ita seg oppgaven som komitemedlem . /The memhers 01'
Ille proposcd evaluating committee have Iceepte(i to serve • s 1 ► ber ^f Ille cortiutlittce.

.^ ; . A -11

Inst stuttleder/I lend ol, I )eparUnent Adml}dstrasjor^-s.jc171lead of Administration
^ ..1`i (:, t )

FOR FAKUL'TI?TET/FOR TIIF: FAC111,T Y:
Det humanistiske 1'aleullet godkjenner forslaget til komite og opponenter ved en eventuell disputas.
The haculty of Humanities herel ►^' approves the memhe ►s of the proposcd evaluating committec.

Dato/date: ) r Saksnr ./Casc no:

conunitlee

Dekan/Uvan : Gjer) Kristoffet . cu Fakultetsdireklor/Facullp Director Trine Moe

r
Kopi til lcaudidat og nu 'dlennner i bedonuuelseskomilceu /('^: Candidate and me ►ul ►er:s of Ille evalualilig

I

1'utilaJn'xc lik ,ul.,,nc^,.c lrlrlulr Iclclul I-In„I Inlrnurll
P^islhul, 1llnil Il:ual,l II:ul;q^trti p I d7 Ci ^} ^li Ku 17 ^> ;K,I 4 K1 p,ubuhl wh w^ hup /I^^^^^^ inh n„`hlln^
No iU.'IIIiG.1_^^.u i^17 ti5^l;^i4vU

N,n,^:n



UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske faktjltet/Facii/t)) oJ•tlumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITE: FON BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTE E FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL TIJESIS
Fra institutt/From the Department of: Institutt for frenunedsprAk
Skjema 11

I'h1) [.x] dr.philos.

Kandidatens navn / Candidatc 's hame: Liva Bodil Kalvik (cotutelle-kandidat)
Født / Dale of birth : 27.10.76
E-post adresse / E-mail address : Liva.Kalvik(a)if.uih.no
Avhandlingens tittel/Title of thesis : Lo PoctiquF de 1'identitL narrative dans les tietions metaphysiques de
Simone de Beauvoir
Søknadsdato/ Date of application : 27.06.12

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt/Members of the proposed evaluating J-
committec:
Kommisjonsmedlem - --^'
cotutelle
Tittel/ 1•itle: l'rolessor I'iucl/'l'itle: 'T'ittel/fitle:
Navn og adresse/Narre and Navn og adresse/hame and Navn og adresse/Namc and address:
address: address:
Professor I?liane Lecarme-
Tabone
27 rue Armand Millet
F - 92340 l3ourg la reine
Fi-ankrike

lit 0146 65 3330
06 15 23 46 33

I:-nr► il:
c lcc^inn^ l^^h^_^nc r^?^_lul ► -
intcrn^^t.lr

t?-mail:I^.-n ►ail:

f ar I^ax: 1. aa
Komitemedlemmene har sagt seg villige til i1 påta seg oppgaven som komitemedlem. /The memhel•s ot`
the } roposed evaluatill, commillee have accepled to serve as,mt mbcrs of Ille con) ill it tee.

Illstilllllleder/lleild ot, l)cparlmenl Ad ► iiyt^,irasjon. sje,(%Ilcad_c^^•ndlninistralion
r

`i t, 11-

FOR FAKLJLT ;TF T'/FOIt'HIE FACUI,TY:
Det hinnaoisliske fakultet godkjenner forslaget til komite og opponenter ved en eventuell disputas.
The Facully ol Ilmuanities horeby approves Ille ►uembers of the proposed evalunting conunittee.

Dato/date:

Dekan/Dean:

I'o^lailn ,,c
I'uslbol, 78(111
Nt)-SU?Il nriltcu

Nw I^;n

tiaksnr./Casc no:
d

crl Krislofte n Fakulletsdirr ' klor/Facully Dircctor : Trine Mue

licvii a.hc, tic lclchro l'clcl:d.ti I-potil fulcnlcll

I I:u;dd l I:itl,t}^iiw !^ I •17 SS ^K')S KU

-17 5j SK')t 0U

17 » S8 1)3 K3 pusD^)IILwb no lille /!kk ^k ^% uil, m^'IiUa
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det hrimaiiistiske , fakttlfel/l,(iciilti) qf Humanities

OPPLYSNINGER OM KOMI TE FOR BEDØMME LSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMI '1"ITE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAI , THF.SIS--- ___ - - `--- ---
N ra institutt /F rom thc Department U: Institutt for fremmedspråk

Phl) x I d1-.philos. [- I

• k-Kandidatens navn / Candidate 's hame Cxmillx F ruhis scn tikalk
Født / Dale of hirth: 12.06,79
F-post adresse / E-mail address: C'amilla.Skalle(a)Wi ib.no
Avhandlingens tittel/'l'itle of thesis: Pietas c parodia hella narrativa mitologica italiana ( 1980 -2010).
Analisi di Ituea per sempre. La leit: c il canto (felle sirene

Søknadsdato/ Date of application : 19.06.12

Instituttet her out at følgende komite blir oppnevnt /Members of the proposed evaluating
committee:
Førsteopponent/First Annenopponent /Second Tredje medlem /komiteleder/ Third

oP1►unc:nL• _ member/head of tite committee:
'finel/'l'itle: Forsteamanuensis 11t1c l/ I'illt I orsteamanucnsis -I iltel/Fitle: Førsteamanuensis. _---_-__--
Navn og adresse/Narre and Navn og adressclNanw and Navn og adresse/ Narre and address:
address: address:
Simona Morando, Leonardo Cccchini, Marco Gargiulo

Associatc Professor Associate Professor Institutt for fremmedspråk
DIRAAS Dept. ofAesthetic and Universitetet i Bergen

via Iialbi 2 C'ommunication, Italian
16126 Genova Aarhus I.Jniversity, felts C'lrr.
ITALIA Skousvcj 2, 8000 Århus C.

DANMARK
110039 3402563585 Q(t45) 871 62607 S-14755582347
I'-n ►ail: 1:'-n ► ai1: 1.-mail: -
Sitnona.Morando ui ahoo.it" Iconanlo.rurhun ► .au.dk I` . Marco.Gargiulo(ri>if.uib.no

ax: l'.(x: I Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem. /The members of
the propos eIaluatin,^! committee 1#c accepted to serve as mcmhers of the tomsnittet.

!>
,, j/ I ,,,> .^ ^I -,' .^, ti t:,,, , ^f

^ ^ niI,11111 t1eder/I Irad of I k Ix11'In ► e t /ldminislrasjonssjef'll^,ad ()Indnliuislrali^m

FOR FAKL11.:1ETET/F01ICTHE FACULTY:
Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komite og opponenter ved en eventuell disputas.
7'he Facully of Ilumanities hcreb^ approves the members of the proposed evaluating committee.

Dato/date : Saksar./C ase no:
/

^.
Dekan/Dean : Gjert Kristo^ew,4,n

^

Fakultelsdireklør/Faculty Director: T rine Moe

Kopi til kandidat og medlemmer i I ►edonuuclseskomilecn /Cc: Candidate and members of the evaluating
connnillee

^ Ea..

^

I'u^INlI1CSSt'. nl,Ul.c;ullCSx'. leie liill. lclCtttla. It-pU51. IOIC10l'll
Pu>Ihuls 7KIIU Ilnr.dd Ilrul^l(tntir l id7 y5 11R11S kll ^-17 S5 i8111 Si pus1 uhLwh110 hllpulhnuhlltc'
No-j020 nclEcn, 17 i5 SK 44 911
Nul N.IP
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UNIVERSITETET I BERGEN

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det humanistiske fakultet
Det psykologiske fakultet
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det juridiske fakultet

Referanse Dato

201214570-ANIGA 01.6.2012

Tilbud gjennom Samordna opptak 2012

Universitetsstyret fastsetter opptaksrammer for fakultetene, for tverrfakultære program og for
studier innenfor spesielle satsingsområder. Fakultetene fastsetter fordeling av studieplasser
for programmene innenfor sine rammer. Universitetsstyret fastsatte opptaksrammene for
201212013 i sak 78111.

I Revidert nasjonalbudsjett 2012 foreslår Regjeringen å bevilge 37,1 millioner kroner for å
opprette 1 005 nye studieplasser for å imøtekomme større ungdomskull og behov for økt
opptakskapasitet innenfor prioriterte utdanningsområder. Universitetet i Bergen tildeles 40
nye studieplasser. Kunnskapsdepartementet har gjort klart at 10 av disse plassene
øremerkes til profesjonsstudiet i medisin og 20 plasser til realfag, de siste 10 plassene er frie
plasser.

I møte 31.05.12 (sak 45/12) vedtok universitetsstyret å opprette 40 nye studieplasser ved
UiB. Av disse opprettes 10 plasser i medisinstudiet. Det matematisk - naturvitenskapelige
fakultetet tildeles 20 plasser, disse kan brukes der fakultetet har kapasitet. De 10 frie
plassene tildeles Det humanistiske fakultet, og de øremerkes til kinesisk, i tråd med
universitetets satsning (se sak 77111). l 2012 er det internt opptak til kinesisk via SEVU, og i
årets samordnede opptak kan Det humanistiske fakultet disponere disse plassene til andre
studietilbud i tråd med retningslinjene i UU-sak 03/12 om opptaksrammer og intern fordeling
av studieplasser. Det tas sikte på at kinesisk lyses ut via Samordna opptak i 2013.

Det arbeides for at opptaket til studieåret 201212013 treffer opptaksrammen så nøyaktig som
mulig. Etter utregninger basert på fjorårets erfaringer med antall tilbud gitt, ja-svar og møttall,
fastsettes følgende øvre grense for tilbudstall for hvert enkelt fakultet:

Fakultet Opptaks-
ramme

Første-
prioritets-

søkere

Øvre
grense

tilbudstall

% over-
booking

Det humanistiske fakultet 989 1494 1770 79%

Det juridiske fakultet 389 1660 610 57%

Det medisinsk-odontologiske fakultet 298 1044 497 67%

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 704 1134 1084 54%

Det psykologiske fakultet 660 1407 1089 65%

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 960 1822 1660 73%

Samlet ved Universitetet i Bergen 4000 8561 I 6710 _ 68%

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

Universitetsledelsen
Telefon 55 58 20 01102
Telefaks 55 58 96 43

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse Saksbehandler
Harald Hårfagres gt. 1 Anita H. Garden
Bergen
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Med utgangspunkt i de øvre grensene skal fakultetene foreslå tilbudstall for de enkelte
studieprogrammene gjennom Samordna opptak 2012. Det understrekes at de øvre grensene
gjelder fakultetenes samlede tilbudstall . Fakultetene vil selv være ansvarlige for å fordele
plassene på en best mulig måte og for å regulere antall tilbud per studieprogram gjennom
opptaket slik at fakultetets faglige prioriteringer reflekteres. Forutsatt at fakultetene ikke
overstiger sin samlede opptaksramme , åpnes det for å etterfylle . En oversikt over
studieprogrammer med antall studieplasser og søkertall følger vedlagt . Vi ber fakultetene om
å fylle inn forslag til tilbudstall i kolonnen : Antall tilbud. Oversikten viser søkertall, antall tilbud,
antall ja -svar og antall møtte ved fjorårets opptak , samt statistikk for 2007 -2011 og estimat
for 2012.

Frist for å levere tilbudstall er fredag 29. juni. Opplysningene sendes til Studieadministrativ
avdeling, ved opptaksansvarlig Anita Garden.

Fristen for å melde inn data om opptaksramme og fordeling av studieplasser ved det enkelte
fakultet, var 1. desember 2011. Dersom fakultetene likevel ønsker å gjøre interne justeringer,
minner vi om at det ikke kan flyttes studieplasser mellom finansieringskategorier eller mellom
studier med kortere eller lengre varighet.

For den praktiske gjennomføringen av opptaket vises det til de vedlagte retningslinjene som
ble lagt frem for Utdanningsutvalget i møtet 9.5.2012. Merk spesielt at fakultetene må gi
oversikt over hvilken kontaktperson med beslutningsmyndighet for fakultetet som vil være
tilgjengelig i opptaksperioden, 1. juli - 6. september. En oversikt over datoene for når
Samordna opptak gjennomfører etterfyllingsopptak, følger også vedlagt.

Lykke til med opptaksarbiedet!

Vennlig hilsen

Sigmund Grønmo
rektor Kari Tove Elvbakken

universitetsdirektør

Kopi
Studentparlamentet
Økonomiavdelingen

Vedlegg:
Tabell for innmelding av tilbudstall NOM 2012
UU-sak 39112 Retningslinjer for opptak til grunnstudier ved UiB studieåret 2012/2013
Datoer for etterfyllingsopptak 2012



UNIVERSITETET I BERGEN
Univerrsilelsdirehloi-eii

Det humanistiske fakultet

Referanse Dato

2011 /12689-RUJ 04.07.2012

Årsrapport for lokalt HMS -arbeid ved Universitetet i Bergen 2011 -
tilbakemelding til fakulteter og avdelinger

Det vises til HMS-årsrapport for 2011 fra Det humanistiske fakultet. Med dette gis
tilbakemelding basert på en gjennomgang av utfordringer, arbeidsmål og resultater.

Status for HMS-arbeidet ved Universitetet i Bergen
Det lokale HMS-arbeidet er viktig del av universitetets samlede HMS-arbeid. HMS-årsrapport
for 2011 ble behandlet i universitetsstyret (sak 35e/12) (se vedlegg). I rapporten vurderes det
om elementene i det systematiske HMS-arbeidet tilfredsstiller krav fra myndighetene og
interne regler og om HMS-arbeidet er hensiktsmessige ut fra UiBs virksomhetsmål. Det
vurderes om det er rom for forbedring og om nye tiltak bør vurderes og prioriteres.

Ved mange enheter er oppmerksomheten om HMS stor, og det rapporteres om systematisk
arbeid på HMS-området. Det er fortsatt noen enheter som kan gjøre en større innsats. HMS-
handlingsplanene ved fakulteter, institutter og avdelinger kunne vært tydeligere knyttet til
universitetets HMS-handlingsplan. Det må imidlertid tas hensyn til at universitetets samlede
HMS- handlingsplan er under revisjon. Se også veiledning til HMS-handlingsplan i HMS=
portalen. Det anbefales å ha HMS som fast post på regelmessige møter.

For Det humanistiske fakultet trekkes følgende fram
Fakultetet prioriterer HMS-arbeidet og har overordnet HMS-handlingsplan. Det noteres at
fakultetet påpeker at organiseringen av HMS- arbeidet kunne vært bedret. Enkelte enheter
kan få bedre skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver, kartlegge og vurdere risiko
knyttet til HMS bedre, samt oppdatere HMS-handlingsplaner og fastsette HMS-mål. Vi er
enige i påpekningen fra fakultetet om at omfanget av medarbeidersamtaler kan økes. Det
noteres at innsats for bedret miljøarbeid og universell utforming kan styrkes.

Vi vil vise til at det er viktig med regelmessige møter mellom leder og verneombud i tråd med
universitetets IZcanit^q linjf r fur_tilie ttc le;clc^irtct u^ Sa_rrtrtrlteaicl Il1c.;ll0m linleludetOci
vEa nt ot7^l7t.! d. Når universitetets HMS-handlingsplan 2012-2015 er vedtatt i universitetsstyret,
vil HMS-seksjonen invitere til møte med ledelsen om fakultetets HMS-arbeid.

Lykke til videre med HMS-arbeidet!

r

Kari Tove Elvbakken
universitetsdirektør

Kopi: Universitetets hovedverneombud
Vedlegg: HMS-årsrappoti 2011

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

Universitetsdirektørens kontor Postadresse
Telefon 55 58 20 01 Postboks 7800
Telefaks 55 58 96 43 5020 Bergen

Britt-Karin Muri
fungerende personaldirektør

Besøksadresse Saksbehandler
Christies Gate 18 Runa Jakhelln
Bergen 55588740
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Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE)

Til
Det kongelege kulturdepartement

r.G+ I I- Oci . I ^?-

19.06.2012

Høyringssvar til "Oppfølging av Stortingets dokument nr. 8:58 ( 2007-2008):
Forslag til endring i lov om stadnamn"

16. april 2012 la Kulturdepartementet fram eit endringsframlegg til lov om stadnamn,
som ei oppfølging av stortingsdokument nr. 8:58 (2007-2008). Institutt for
lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) ved Universitetet i Bergen vil med
dette gje sitt høyringssvar til framlegget.

LLE har merka seg at departementet går inn for at gardsnamn framleis skal fastsetjast

etter dagens saksbehandlingsreglar, men at skrivemåten av bruksnamn skal kunna
fastsetjast etter ønsket til grunneigaren "hvis det kan dokumenteres at den ønskede
skrivemåten har vært i offentlig bruk". LLE ser dette som eit mindre uheldig framlegg
enn om endringane og skulle gjelda gardsnamn, men vil likevel stilla seg prinsipielt

avvisande til dei endringane som er føreslegne. Vi viser til §§ 6 og 8.

Endringsframlegga opnar etter instituttet sitt syn for at det vert etablert ein dobbel

standard for normering og skriving av stadnamn i Noreg: Nokre namn, altså
gardsnamna, skal underkastast offentleg normering på grunnlag av nedervd munnleg

overlevering og skrivast etter vanleg, gjeldande rettskriving. Andre namn, altså
bruksnamna, skal derimot kunna attgjevast i ei ikkje-gjeldande rettskriving etter

ønske frå eigaren eller festaren dersom forma kan dokumenterast i offentleg bruk.

LLE er klar over at eigaren sjølv har råderett over valet av bruksnamn. Likevel er det
noko nytt i norsk namnenormering at eigaren fritt skal kunna velja forma på namnet.

Kravet om dokumentert offentleg bruk av ei namneform er i denne samanhengen
ikkje eintydig nok: Alt etter kva slags eller kor gamle kjelder ein brukar, kan 'offentleg

bruk' vera inkonsekvent og variabel. Ein kan spørja om dokument frå 1600-talet,
1700-talet eller 1800-talet høver som kjeldegrunnlag, og om det er smak og
preferansar hjå den einskilde eigaren som i så fall skal avgjera kva dokument som skal
liggja til grunn. På ein og same gard kan ein få den situasjonen at eigarane har ulik
smak - dels 1600-talsform, dels 1880-talsform etter dansk mønster, og dels ei

namneform etter dagens gjeldande rettskriving.
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Endringsframlegga opnar med andre ord for at skrivemåten av bruksnamn vil følgja
andre prinsipp enn dei vi finn i den gjengse rettskrivinga , og vil på den måten gje eit
inntrykk av mangel på system og klårleik. LLE må dermed åtvara mot dei føreslegne
endringane.

Med helsing

for LLE

L,, 1,-1 , ) ^1I 1,1 )

Johan Myking

instituttleiar

Kopi:

Universitetsdirektøren

Det humanistiske fakultet

LLE
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UNIVERSITETET I BERGEN
Kollegiesekretariatet

Universitetsstyrets medlemmer

Deres ref Vår ref Dato

200714737-MOV 07.06.2012

Møteplan for universitetsstyret 2013

Styret vedtok følgende møteplan for året 2013:

14.2., 18.4, 13.6, 29. 8. alt. 5.9 ., 26.9., 23.-24.10., 5.12.

Vi minner samtidig om at dr. promosjonen i 2013 vil finne sted 25. januar og 30. august.
Christiekonferansen vil avholdes torsdag 25. april.

Vennlig hilsen

Hilde Hvidsten Bretvin
seniorrådgiver Mona Viksøy

førstekonsulent

Kopi:

Fakultetene

Avdelingene

Telefon 55 58 00 00 Kollegiesekretariatet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
postmottak@uib.no Telefon 55 58 20 20 Postboks 7800 Harald Hårfagres gate 1 Mona Viksøy
Internett www.uib.no 5020 Bergen Bergen 55 58 20 15
Org no. 874 789 542
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UNIVERSITETET I BERGEN
Del humanistiske fakultet

Fakultetstyrets medlemmer
Varamedlemmer
Dekanatet
HI=SU

Adm.

05.07.2012

MØTEPLAN FOR VAR OG HØSTEN 2013

Følgende møtedager blir foreslått for Fakultetsstyret i vår- og høstsemesteret 2013:

MØTEDAG DATO KL INNLEV . FRIST
SAKER ,
INSTITUTT

INNLEV.FRIST
SAKER,
SAKSBEHANDLER

Tirsdag 22.01.13 10:00 01.01.13 08.01.13

Tirsdag 19.02.13 10:00 29.01.13 05.02.13

Tirsdag 19.03.13 10:00 26.02.13 05.03.13

Tirsdag 23.04.13 10:00 02.04.13 09.04.13

Tirsdag 11.06.13 10:00 21.05.13 28.05.13

Tirsdag 10.09.13 10:00 20.08.13 27.08.13

Tirsdag 15.10.13 10.00 24.09.13 01.10.13

Tirsdag 19.11.13 10:00 29.10.13 05.11.13

Tirsdag 17.12.13 10:00 26.11.13 03.12.13

Møtested kommer vi tilbake til.

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

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

Vi minner om at det er tjenesteplikt for medlemmene å møte på styremøter . Møtende
medlemmer har stemmeplikt
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Medlemmer som må melde forfall, skal oppgi grunn , og de valgte representanter må
selv melde fra til sin vararepresentant om forfallet og overbringe saksdokumenter.

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

Gjert Kristoffersen
Trine Moe
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Budsjettforslag 2013  

 
 
Bakgrunn 
Grunnenhetene sendte inn sine budsjettforslag til fakultetet med frist 15. juni. 
Fakultetene skal utarbeide budsjettforslag til universitetsledelsen innen 15. september. 
Budsjettforslaget er i tråd med universitetets og fakultetets strategi fram mot 2015 og er 
basert på innspill fra institutt og sentre. 
 
 
Fakultetsledelsens kommentarer 
Det humanistiske fakultet har etter noen år med en vanskelig økonomisk situasjon nå fått 
god kontroll over økonomien. Dette gir et godt grunnlag for budsjettet i 2013. For den 
ordinære driften er det ikke et ekspansivt budsjett som legges fram, men en nøkternt og 
realistisk plan for neste år.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret godkjenner budsjettforslag for 2013, med de endringer som framkom i møtet.  
 
Fakultetsadministrasjonen får fullmakt til korrektur og språkvask før oversendelse til 
universitetsdirektøren 15. september. 
 

 
 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 03.09.2012 

Arkivsaksnr: 2012/4975-

ANNHFE 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

45/12 
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Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Sammendrag – utfordringer og prioriteringer  
Fakultetsstyret vedtok i 2012 en helhetlig strategi for fakultetet for perioden 2012 – 2015. 

Oppfølgingen av strategien gjennom iverksetting av ulike tiltak for å nå målene vil være det 

viktigste i året som kommer og dette vil gjenspeiles i de prioriteringene som blir gjort i 

budsjettforslaget for 2013. I og med at mesteparten av fakultetets driftsbudsjett fordeles til 

grunnenhetene etter en resultatbasert modell, vil også grunnenhetene få et stort ansvar for 

oppfølging av fakultetets faglige prioriteringer. 

Det humanistiske fakultet har etter flere år med en vanskelig økonomisk situasjon nå en god 

balanse i økonomien. Dette gjør det mulig å utvikle og iverksette nye faglige tiltak som for 

eksempel nytt studietilbud i østasiatiske studier gjennom etablering av studietilbud i kinesisk 

og en utvidelse av stillingsressursen på japansk.  

Fakultetets økonomiske rammer videreføres omtrent som i 2012 med en samlet nedgang i 

resultatinntekter på ca. 0,2 mill., fordelt med en økning på studiesiden med 0,8 mill. kr og en 

nedgang i resultatinntekter på forskningssiden med 1,0 mill. kr. 

Det er fremdeles utfordringer knyttet til Griegakademiet som ikke lar seg innpasse i 

budsjettmodellene ved UiB og fakultetet. Ved Griegakademiet er det et stort antall ansatte i 

små stillingsbrøker uten FoU-tid. En utvidelse av stillingene for alle fast ansatte med minst 

25 % stilling slik at disse også får FoU-tid, er fakultetets viktigste prioritering utenfor 

rammen.  

Ved våre to tverrfakultære sentre er det en økning i den faglige aktiviteten som krever økte 

faglige og administrative stillingsressurser. Dette skyldes for det første dannelsesemnene 

ved SVT, som nå må regnes som et ordinært undervisningstilbud og som derfor krever faste 

stillingsressurser. Men det skyldes også en økning i de administrative oppgavene grunnet 

stor ekstern finansiert virksomhet, og ansvar for kjønnsemnene ved fakultetet. De to 

sentrene har felles administrasjon. 

I 2013 vil det være valg av nytt dekanat og fokuset i første halvår 2013 vil derfor være på å 

avslutte igangsatte prosesser under det nåværende dekanatet. Noe vil likevel måtte følges 

opp av det neste dekanatet, som for eksempel oppfølging av den interne evalueringen av 

instituttsammenslåingen som skal igangsettes høsten 2012. 

På forskningssiden vil videreføring av middelalderforskningen og styrking av 

forskningsadministrasjon være prioriterte oppgaver.  

I 2013 vil fakultetet arbeide med følgende hovedsaker: 

• Evaluere instituttsammenslåingen fra 2007 
• Styring og ledelse; valg av nytt dekanat 
• Gjennomgå bruken av midlertidighet 
• Emeritipolitikk 
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• Gjennomføre tiltak fra administrativ bemanningsplan herunder styrking av 
forskningsadministrasjon 

• Videreføre og reorganisere middelalderforskningen etter avslutning av SFF 
• Opplæring for forskningsledere sammen med SV og JUS 
• Oppfølging av ny organisering av forskerutdanning – opplæringsdelen 
• Gjennomgå strukturen i bachelorgraden  
• Oppbygging av bachelorprogram i øst-asiatiske studier (kinesisk og japansk) 
• Oppfølging av ny rammeplan for lektorutdanningen 
• Videreutvikling av forholdet til omverdenen: Alumniarbeid og samarbeid med 

Karrieresenteret og HSU om arbeidslivsrelevans og bedre kontakt med 

arbeidslivet 

Budsjettforslag 2013 – Grunnbevilgningen 
Utgangspunktet er budsjettrammen for 2012 på 351,5 millioner kroner. Konsekvensjustert ramme 

for 2013 er 350,6 millioner. Reduksjonen på 1,4 millioner i konsekvensjusteringer skyldes en økning i 

resultatinntekter på studiesiden på (0,8 mill. kr), en nedgang i resultatinntekter (-1,0 mill. kr), 

reduksjon i øremerkede tildelinger (-2,1 mill. kr), men kompenseres med videreføring av 

studieplasser (+2,0 mill. kr). Lønns- og prisjusteringer er ikke med i tallene under. 

Tabell 1 – Grunnbevilgning 2013 inntektsramme 

Budsjettforslag GB - inntektsramme Prosjekt Drift Investering Totalt Kommentar

Budsjettramme 2012 (Hovedfordeling) 348 689 2 800 351 489
Inkluderer instituttinntekter 10 mill og avskrivningsinntekter 1,6 

mill kr

Resultatbaserte inntekter 2013 (endring):

1. Utdanning, 75% videreføring 000000 836 836

2. Forskning (RBO) 75% videreføring 000000 -974 -974

Konsekvensjusteringer (endring):

   Region og regionalisering (høst 2010- vår 2013) 000000 -400 -400
Halvårseffekt av ny stilling, nevnt i bud brev 2010. 800' inne i 

rammen for 2012, trekker derfor ut 400' for halvtårseffekt.

   Midlertidig professor II  (2011 - 2014) 000000 0
Sak 2011/4910. Uendret fra 2012. Ansatt fra 1.8.2011-

31.12.2014

   Videreføring studieplasser fordelt 2009 000000 610 610 Sak 09/12360 Erfaringsbasert Master 2010-2012. Kat. E

   Videreføring studieplasser fordelt 2011 000000 355 355 Sak 09/15567, 5 nye studieplasser. Kat. D

   Nye studieplasser fordelt 2011 000000 0 0 Sak 09/15567, 3 nye studieplasser fra 2011.

   Nye studieplasser fordelt 2012 (kinesisk) 000000 1 065 1 065 Sak 10/12719, 10 nye studieplasser fra 2012. Helårseffekt.

   50% stilling 1. aman. Afrikastudier 000000 200 200

   Bygningsmessige tiltak innenfor rammen (egen tabell) 000000 -1 000 1 000 0 Investeringer i bygg og infrastruktur

   Prosjekt vitenskapshistorie, inkl forfatter (2008 - 2011) 700268 0
Sak 10/6455. Vitenskapshisorie og forfatter fra 1.11.11 til 

31.3.14. Beløp uendret fra 2012. 

   ERC- støtte (2010 - 2015) 700910 0

NOK 433 000 gitt i bevilgningsbrev 2012. Estimat inkludert 

ytterligere tilleggsfinansiering EUR 25 313 gitt i 2012 (sak 

2009/15199-THHY 4.7.2012). 

   Endring øremerkede midler rekruttering stipendiater 720006 -376 -376

   Helårseffekt 2 nye midlertidige stipendiatstillinger 2011 720006 596 596 Senter for Griegforskning, 2 stipendiater i 4 år

   Halvtårseffekt 6 stipendiatstillinger avsluttes våren 2012 720006 0

   Utstyr til Griegakademiet 720009 -2 000 -2 000 Bevilges fra år til år.

   Endring øremerkede midler rekruttering postdoktorer 720020 -1 130 -1 130

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

Konsekvensjustert ramme 2013 348 834 1 800 350 634

Konsekvensjusteringer 145 -1 000 -855  

Instituttinntekter ligger allerede inne i inntektsrammen fra 2012 og er, som tidligere år, satt til 10 

millioner kroner. Instituttinntekter er frie inntekter til fakultet og institutt fra andre kilder. Inntekter 

til avskrivninger ligger også inne i rammen fra 2012, og er beregnet til 1,6 millioner kroner, basert på 

investeringer i tidligere år og eventuelle vesentlige endringer i budsjettåret. 

Noen av finansieringsordningene passer ikke inn i inntektsrammen over. Det gjelder finansieringen av 

førstesemesterstudiene (ex.phil.), Senter for middelalderstudier (CMS) og norskkursene (ANA). 
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Senter for middelalderstudier har fått forlenget sin kontrakt med NFR ut 1. kvartal 2013. Ut 2012 blir 

resten av driften av CMS finansiert ved interne inntekter (for 2012 kr 4,6 millioner kroner), men ved 

slutten av året faller disse bort. 

Norskkursene finansieres i dag av bevilgninger som blir gitt av hhv. Personal- og 

organisasjonsavdelingen (POA) for ansatte og Studieadministrativ avdeling (SA) for studenter. I 

motsetning til de andre øremerkede bevilgningene som kommer fra UiB sentralt tidlig i året, kommer 

denne bevilgningen oftest ikke før ved slutten av året. Dette skaper et avvik i budsjettering og 

rapportering, ettersom utgiftene er faste (lønns)kostnader som ikke har en tilsvarende inntekt i 

budsjettforslaget. I tabell 2 under ligger antatt bevilgning for norskkursene under ”andre inntekter”. 

Det vil bli satt i gang et pilotprosjekt i 2013 for å utvikle et norskkurs for innreisende 

utvekslingsstudenter (tilsvarende det våre studenter kan ta i forkant av et opphold i f.eks. Tyskland). 

Det er foreløpig usikkert om dette øker omfanget av norskkursene eller skifter gjennomføringen fra 

de ordinære semestrene til sommeren. 

 

Ressursmessig handlingsrom innenfor rammen 
Tabell 2 – Budsjett 2012 Grunnbevilgning 

Budsjettramme 

2012

Budsjettramme 

2013 Endring

Inntekter hovedfordeling grunnbevilgning 351,5 350,6 -0,9

Andre inntekter 34,1 28,0 -6,2

Totale inntekter 385,6 378,6 -7,0

Investering 2,8 1,8 -1,0

Lønn 300,4 303,0 2,6

Drift 82,4 73,8 -8,6

Totale utgifter 385,6 378,6 -7,0  

 

Inntekter hovedfordeling tilsvarer budsjettrammen i tabell 1. Bevilgningen for 2012 på totalt 351,5 

millioner er startpunktet for fordelingen. Budsjettrammen for 2013 er den konsekvensjusterte 

rammen, før forslag utenfor rammen. Den konsekvensjusterte rammen er på 350,6 millioner, 0,9 

million lavere enn fjoråret. 

Andre inntekter er norskkursene 8,465 mill. kr, førstesemester 17 mill. kr og husleieinntekter fra 

BOA (forventet 2,5 mill. kr i 2013 basert på 2012 hittil i år). Sammenlignet med 2012 forventer vi 6,2 

millioner lavere inntekter fordi bevilgningen for CMS med 5,7 millioner faller bort, og det er beregnet 

0,5 lavere husleieinntekter fra BOA. 

Investeringer går ned med 2,0 millioner fordi utstyrsbevilgning til Griegakademiet i budsjett 2013 er 

trukket ut av rammen fra sentralt hold. Vi søker om 2 mill. i utstyrsbevilgning utenfor rammen i 2013, 

men dette viser ikke her.  Samtidig forventer vi høyere investeringer på fakultetet til 

bygningsmessige tiltak og flytter 1,0 millioner over fra drift til investering. Forventede investeringer 

innenfor rammen i 2013 er derfor 800 000 kr til datautstyr og 1 000 000 kroner til bygningsmessige 

tiltak. 
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Lønnskostnadene forventes å gå noe opp grunnet ny stilling i kinesisk, og full effekt av tilsettinger 

gjort i 2012. I tillegg kommer forslag om ny stilling i musikkterapi, jf. justering av bemanningsplanen 

og innfrielse av forpliktelse på 0,5 stilling i historie. Det er også satt av lønnsmidler tilsvarende to 

administrative stillinger dersom den administrative bemanningsplanen som skal vedtas i oktober 

konkluderer med et økt behov for administrative ressurser. For førstesemesterstudiet er 

lønnskostnadene forventet å bli noe høyere enn den øremerkede bevilgningen. Dette skyldes det 

siste års tiltak for å redusere bruk av midlertidige ansatte og uakseptable arbeidskontrakter. 

Omleggingen av ex.phil. har gjort forholdet mellom faste forpliktelser for ansatte og tilhørende 

inntekter mer sårbart. Tilsvarende effekt kan man se på norskkursene, der lønnskostnadene 

forventes å bli 7,1 millioner i 2012. Her er det likevel et stykke igjen til nivået på totalbevilgningen.  

Midler tilgjengelig til å dekke driftskostnadene i budsjettforslaget er anslått til 73,4 millioner kroner, 

Dette må dekke husleie (internhusleie samt ekstern husleie antatt 36,6 mill. kr), og andre 

driftskostnader og forpliktelser for institutt og fakultet. Fakultet forventer at den samlede 

driftsbevilgningen til grunnenhetene vil ligge noe lavere enn i 2012, fordi den totale rammen går ned. 

Når det gjelder husleie ser vi for oss en netto merbelastning på ca. 0,3 millioner. I 2013 opphører 

Senter for middelalderstudier, og vi ser for oss at fakultetet beholder Villaveien 1A, som til nå har 

vært disponert av CMS. Vi vil omdisponere tilgjengelig areal, slik at 5. et. i Joachim Frieles gate 1 

leveres tilbake til eiendomsavdelingen. Budsjettrammen (inntekten) for husleie vil bli uendret, men 

tilskuddet til husleie gjennom CMS-bevilgningen opphører, med ca. 0,9 millioner kroner. Ved 

tilbakelevering av Joachim Frieles gate 1 vil husleien gå ned med ca. 0,6 mill. kr. Netto merbelastning 

blir dermed 0,3 millioner. 

Vi forventer et budsjett i balanse for 2013, men det er krevende på grunn av nedgangen i 

konsekvensjustert budsjettramme og risikofaktorer knyttet til den økende BOA-virksomheten og 

potensielle krav om fast tilsetting.  

Akkumulert merforbruk er nedbetalt: Fakultetet hadde et akkumulert merforbruk i forhold til tildelt 

ramme på 14,8 mill. ved utgangen av 2009, og en avtale ble inngått med universitetsledelsen om 

balanse innen slutten av 2013. Fakultetet har siden iverksatt en rekke kortsiktige og langsiktige tiltak 

og fått kontroll med den økonomiske utviklingen. Ved slutten av 2011 hadde fakultetet en positiv 

overføring til 2012 og har dermed fått tilbake mesteparten av handlingsrommet i budsjettet. 

Handlingsrommet i budsjettet er bedre enn før, men det er fortsatt viktig å ha god kontroll med 

fastlønnsbudsjettet. Andel lønn av fakultetets totale budsjett lå fra 2007-2010 på rundt 86 % av den 

frie grunnbevilgningen. Andelen lønn for 2013 ligger på ca. 82 %. Det er en målsetning at fakultetets 

lønnsbudsjett innenfor frie inntekter skal utgjøre rundt 80 % av totalt grunnbudsjett. Dette er 

nødvendig for å sikre grunnenhetene og fakultetet et større driftsbudsjett som gir handlingsrom for 

nye strategiske satsninger, egenandeler i prosjekter etc. 

Særlige forhold  

Ex.phil. 

Universitetet har overført inntekter og utgifter knyttet til ex.phil. til fakultetene fra og med 2012. 

Fakultetet har i samråd med UiB økt antall fast tilsatte på ex.phil. de siste årene, og undervisningen 

er nå i hovedsak dekket av faste stillinger. Innenfor den nye finansieringsmodellen vil en ev. økt 

etterspørsel etter seminarmodellen bli en utfordring. Allerede i 2012 ser det ut til at tiltaket vil ha 

høyere kostnader enn bevilgningen. Hvilke mekanismer som da skal tre i kraft er usikkert. 
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Tverrfakultære sentre 

Fakultetet har administrativt ansvar for to av universitetets tverrfakultære sentre; Senter for kvinne 

og kjønnsforsking (SKOK) og Senter for vitenskapsteori (SVT). Disse to sentrene er delvis finansiert 

over fakultetets budsjett, men har fra og med budsjettfordelingen for 2012 fått øremerkede 

driftsbevilgninger direkte fra UiB. Sentrene er integrert i fakultetets resultatfordelingsmodell fra og 

med 2012. 

SVT: Dannelsesemner har vært et midlertidig tiltak som har fått støtte fra UiB sentralt med kr. 

300 000 per år. Dannelsesemnene må nå regnes som permanente undervisningsoppgaver som 

krever faste undervisningsressurser. Per i dag ligger ansvaret for dannelsesemnene til en midlertidig 

stilling Dette kommer vi tilbake til under tiltak utenfor rammen. Senteret har også mange 

eksternfinansierte prosjekter, som krever mye administrasjon. 

SKOK: Universitetsstyret vedtok i budsjett 2011 at to postdoktorstillinger knyttet til SKOK skulle 

omgjøres til førsteamanuensisstillinger for å ivareta undervisningsbehovet på kjønnsstudier. Det 

studieadministrative arbeidet vil fremdeles ligge til LLE, men senteret har likevel for få administrative 

ressurser i forhold til oppgavene. SKOK og SVT har felles administrasjon og et stadig økende omfang 

administrative oppgaver. Det er derfor nødvendig å øke den administrative stillingsressursen med 1 

stilling. 

Sentre for fremragende forskning  

Finansieringen av Senter for middelalderstudier opphører i første halvdel av 2013. Bevilgningen fra 

UiB sentralt bortfaller ved utgangen av 2012. Fakultetsstyret vil få seg forelagt en sak om endelig 

organisering av videreføringen av middelalderforskningen ved fakultetet i oktober 2012. Utenfor 

rammen vil vi be om at UiBs bidrag til CMS i form av stipendiat- og postdoktorstillinger videreføres. 

Det blir i løpet av høsten 2012 klart hvilke nye sentre som vil bli finansiert av NFR fra 2013. Fakultetet 

har én søknad i finalen, Centre for Humanistic Legal Studies, og det er derfor en realistisk mulighet 

for at vi får et nytt senter når CMS avvikles ved årsskiftet. 

Griegakademiet 

Instituttet har vært gjennom en intern og en ekstern evaluering på bestilling fra Universitetsstyret. 

Komiteen konkluderte blant annet med at rammebetingelsene for utøvende musikkutdanning ved 

UiB er for dårlige, og at nødvendige budsjettrammer for denne delen av virksomheten ikke lar seg 

innpasse i fakultetsøkonomien på en forsvarlig måte. Universitetsstyret har i sin behandling av 

rapporten bedt om at økonomien ved Griegakademiet, inklusive inntekter og utgifter knyttet til 

studieplasser og studieprogram, gjennomgås og at eventuelle endringer foreslås i den ordinære 

budsjettprosessen mot 2012. Dette ble ikke gjort i 2012. Universitetsstyret bad videre om at 

Griegakademiets spesielle behov skulle tillegges vekt i budsjettarbeidet. FoU-tid til faste 

deltidsstillinger ved Griegakademiet kommer vi tilbake til utenfor rammen. 

Norskkursene 

Fra og med 2011 ble budsjettet for norskkursene overført til hhv. Personal- og 

organisasjonsavdelingen og Studieadministrativ avdeling. Disse avdelingene ”kjøper” så kurs fra 

fakultetet. Foreløpig er det balanse mellom inntekter og kostnader, og behovet for norskkurs antas å 

være stabilt fremover. I og med at fakultetet har faste stillinger knyttet til virksomheten, er det 

behov for forutsigbarhet når det gjelder inntekter og etterspørsel etter kurs. Modellen der sentrale 

avdelinger kjøper kurs etter behov, er derfor ikke optimal. 
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Tiltak innenfor uendret budsjettramme 
Vi venter å gå inn i 2013 med en sunn økonomi for fakultetet, men med noe lavere rammer er det en 

utfordring å opprettholde handlingsrommet.  

Videreførte midlertidige avsetninger  

Fakultetet har på noen områder fått/påtatt seg ansvaret for å følge opp noen av universitetets 

sentrale satsninger, bl.a. Senter for middelalderstudier (CMS), Region og regionalisering, 

Holbergprosjektet og vitenskapshistorie. Alle forpliktelser og strategiske satsninger gjennomgås årlig 

i forbindelse med budsjettarbeidet. Fakultetet vil sende brev til de andre fakultetene om 

samfinansiering av ekstrakostnader knyttet til Kark.  I 2013 går noen av forpliktelsene og satsningene 

ut, i tillegg har fakultetsstyret mulighet til å vurdere hvorvidt enkelte satsninger skal videreføres eller 

ikke. Dette blir kommentert under. 

Stillinger  

Faste vitenskapelige stillinger 

Fakultetets bemanningsplan legges for en 5-års periode og skal justeres årlig som en del av 

budsjettarbeidet. I 2013 innebærer planen en nettoøkning på 4,9 stillinger. Dette er en forskuttering 

av noen stillinger som blir ledige i løpet av 5-årsperioden og som er planlagt trukket inn, enkelte 

forpliktelser, blant annet knyttet til Bergen Forskningsstiftelse, samt oppretting av to nye stillinger i 

hhv. kinesisk og musikkterapi. Netto nedgang i femårsperioden er 3,1 stillinger. Det vises ellers til sak 

“Langsiktig bemanningsplan for Det humanistiske fakultet 2013 – 2017. Utlysning av stillinger i 2013”. 

 

Rekrutteringsstillinger 

UiB har i 2013 29 midlertidige rekrutteringsstillinger som skal refordeles som en del av den sentrale 

budsjettbehandlingen. I budsjettforslagets pkt. 2.2 har fakultetet prioritert ønske om 10 av disse 

utenfor rammen. 

Fakultetet har 5 faste og 3 midlertidige postdoktorstillinger i 2012. I og med at rammen er såpass 

liten, foreslås det at postdoktorstillinger beholdes på fakultetsnivå. Disse hjemlene kan brukes både 

som egenandeler i eksternfinansierte prosjekter etter søknad eller lyses ut internt. Spørsmålet og 

nærmere fordeling vil vurderes i budsjettfordeling for 2013 i desembermøtet. 

Utdanning og internasjonalisering 

I handlingsplanen for 2012 har fakultetsledelsen valgt å sette særskilt fokus på utdanningssaker for å 

kunne ferdigbehandle saker som er påbegynt i nåværende dekanatperiode.  

I denne sammenheng vil fakultetet legge vekt på følgende områder i 2013: 

 Fakultetet har igangsatt en gjennomgang av strukturen i bachelorgraden med tanke på en 

justering av undervisningssemestrene. Målsettingen er å sikre at studenter kan begynne 

fagstudiet allerede første semester, og at de kan velge mellom alle fag ved fakultetet som fag 

2 i graden. Det er også foreslått å redusere omfanget av førstesemestertilbudet fra dagens 

30 studiepoeng til 20. 

 Det arbeides nasjonalt med nye rammeplaner for lektorutdanningen, og fakultetet vil i 2013 

sette i gang arbeidet med en justering av utdanningen i tråd med disse. 
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 I forbindelse med det reviderte statsbudsjettet for 2012 fikk fakultetet 10 nye studieplasser 

for å opprette et nytt studieprogram i kinesisk. En økning i antall fullfinansierte studieplasser 

til ytterligere styrking av kinesisk vil være et prioritert ønske fra fakultetet i 2013. 

Forskerutdanning  

Fakultetets faste stipendiathjemler ble fordelt til grunnenhetene fra og med høsten 2010 og 

erfaringene med ordningen har vært positive så langt. Grunnenheten har fått større handlingsrom og 

mer ansvar i forhold til forskningsstrategiske prioriteringer, noe som også innebærer øremerking av 

stipendiatstillinger som egenandel i eksternfinansierte prosjekter. Flere av grunnenhetene merker et 

press på ledige stillingshjemler og dilemmaer knyttet til øremerking av hjemler eller utlysing av åpne 

stillinger. Fakultetet har vedtatt ny organisering av forskerutdanningen, med større og mer delegert 

ansvar til grunnivåene, herunder også ansvar for eventuelle forskerskoler. I den nye modellen vil 

fakultetet ha ansvar for et femstudiepoengsemne i opplæringsdelen av forskerutdanningen. En plan 

for dette emnet og aktuelle kurstilbud under denne paraplyen vil vedtas i FFU i løpet av høsten 2012. 

Fakultetet har i løpet av 2012 økt satsen per stipendiatårsverk til grunnivåene til 50 000,- per 

stipendiat og 100 000,- per stipendiat innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid. Stipendiatene får 24 000 

til egen disposisjon, mens resten blir en del av grunnenhetenes driftsrammer. Utgifter til datautstyr, 

forskerskoler, forskerutdanningskurs, reiser og utenlandsopphold for stipendiater må fra 2013 

dekkes utelukkende av grunnenhetene selv. Forskerutdanningsmidlene til instituttene vil være årlige 

bevilgninger som ikke overføres fra ett år til et annet. 

Grunnenhetene skal fra 2013 dekke utgifter til forskerskoler over sitt eget driftsbudsjett. 

Forskningsstrategiske satsninger  

I inneværende år har fakultetet arbeidet med å synliggjøre effekter av dekningsbidrag og andel av 

egenfinansiering i BOA-prosjekter på fakultetets totaløkonomi.  I påvente av en omforent nasjonal 

modell for dekningsbidragssatser per eksternfinansiert årsverk, økte universitetet satsen til 175.000,- 

i 2012. Da det ennå ikke er vedtatt nasjonale retningslinjer, har fakultetet ikke tatt høyde for 

ytterligere økning i satsene fra og med 2013. 

I 2013 vil fakultetet sammen med Det samfunnsvitenskapelige fakultet gjennomføre et 

opplæringsprogram for yngre forskningsledere. Det antas at det vil være behov for å sette av ca. 

200.000,- over eget budsjett. Fakultetets budsjettmodell og BOA-retningslinjer innebærer at det 

avsettes lite strategiske forskningsmidler på fakultetsnivået. I forbindelse med budsjettforslag for 

2012 og budsjettprosessene i forkant av inneværende år skulle spørsmål om en eventuell endring av 

dette tas opp. I innspillene fra grunnenhetene til budsjett 2013 er det ikke kommet forslag som gjør 

det nødvendig å foreslå endring av dagens praksis. 

Behovet for økte ressurser til forskningsadministrasjon på flere nivå blir understreket av flere 

grunnenheter. Egen sak om administrativ bemanningsplan blir behandlet i fakultetsstyret i 

oktobermøtet. 

Ved en eventuell ny SFF vil fakultetet sammen med involverte institutter og universitetet sentralt gå 

inn med vesentlige egenandeler i form av stillinger (administrative og rekrutteringsstillinger), lokaler 

og infrastruktur.  
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Bygg- og bygningsinvesteringer  

Fakultetet er i ferd med å utarbeide en arealbruksplan sammen med eiendomsavdelingen for å få en 

mest mulig hensiktsmessig utnyttelse av de samlede arealene fakultetet disponerer. Vi tar sikte på at 

fakultetet fra 2013 beholder hele Villaveien 1 etter avvikling av CMS, og at fakultetet i løpet av 2013 

avvikler leieforholdet av Joachim Frieles gate 1. 

Følgende tiltak foreslås prioritert innenfor fakultetets ramme i 2013, med 1 million kroner. Endelig 

prioritering avhenger av detaljert kostnadsvurdering fra eiendomsavdelingen. Se vedlegg 2: 

 

 Diverse arbeidsmiljøtiltak/møteplasser med 100 000 kr per grunnenhet, totalt 600 000 

kroner. 

 AHKR: Kjeller Øisteinsgate 1 og 3, rengjøring og maling samt innkjøp av hyller, inntil 100 000 

kroner 

 FOF: Bruksendring ved flytting av infosenter fra Sydnesplassen 12/13, fellesarealer for 

instituttet, inntil 200 000 kroner. 

 SKOK/SVT: Ev. innredning av ekstra kontorplasser, inntil 100 000 kroner. 

Andre investeringer og vitenskapelig utstyr 

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

utskifting ved hele fakultetet, som for tidligere år. Dette er kostnadsberegnet til ca. 0,8 millioner 

kroner. 

 

Tiltak utenfor budsjettrammen 

Innspill fra grunnenhetene utenfor rammen  

Ut over det som fakultetet alt har av videreførte satsninger og inngåtte forpliktelser, vil det som 

tidligere nevnt være begrenset med nye tiltak innenfor fakultetets budsjettramme. I og med at 

driftsbudsjettet i den nye budsjettmodellen i stor grad fordeles ut til grunnenhetene, må også 

prioritering av nye tiltak gjøres på dette nivået. Nye forslag til stillinger som grunnenhetene har 

fremmet i sine budsjettinnspill, må enten innpasses i bemanningsplanen (faste stilinger) eller 

finansieres utenfor grunnbevilgningen (midlertidige rekrutteringsstillinger og professor II-stillinger). 

Når det gjelder vurderinger knyttet til faste stillinger, vises det til sak om justering av 

bemanningsplanen. Eventuelle midlertidige bistillinger vil det være mulig for instituttene å prioritere 

innenfor egne driftsbudsjett. En analyse av bruken av midlertidig arbeidskraft vil eventuelt kunne 

supplere bemanningsplanen for vitenskapelige stillinger i forkant av budsjettfordelingen for 2013. 

For de tverrfakultære sentrene kan økte faglige og administrative ressurser også bevilges utenfor 

rammen fra UiB og vi vil for 2013 søke om ressurser knyttet til dannelsesemnene og administrasjon 

ved SKOK/SVT. 
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Tabell 3 – Grunnbevilgning 2013 – tiltak utenfor HFs budsjettramme 
Tiltak utenfor rammen (prioritert rekkefølge): Prosjekt Drift Investering Totalt Kommentar

1. Forskningstid i stillinger ved Griegakademiet 000000 2 000 2 000

2.
Fullfinansiering av stilling knyttet til dannelsesemner ved 

SVT 000000 750 750

3. SKOK og SVT Forskningssamarbeid og administrasjon 000000 800 800 200' Duke University, adm still 600' tverrfakultære sentre 

4. 1,5 administrative stillinger CMS 000000 930 930 Finansiering av slutt av prosjektet,samt etter prosjektet

5. Rekrutteringsstillinger: 10 stipendiatstillinger 720006 8 020 8 020 Viktig at disse er fullfinansierte.

6. Rekrutteringsstillinger: 3 postdoktorstillinger 720020 2 660 2 660 Viktig at disse er fullfinansierte.

7. Utvidelse av kinesisk med 10 nye studieplaser 000000 355 355 Halvårseffekt fra høsten 2013.

8. Utstyr Grieg 720009 2 000 2 000 Kontinuerlig opprusting av instrumentpark.

9. Internasjonalisering  - Asia utveksling SVT 000000 300 300 Internasjonalt forskerutdanningstiltak

10. Tverrfakultært tiltak med Inst for økonomi /sampol (FOF) 000000 70 70 Tiltak tverrfakultært senter

   Bygningsmessige tiltak (samarbeid med EIA, egen tabell) * * * Investerings- og/eller driftsbeløp må avklares med EIA.

Sum tiltak utenfor rammen 2013 17 885 0 17 885   

Tiltakene utenfor rammen utgjør 17,9 millioner, eksklusive bygningsmessige investeringer som må 

kostnadsberegnes i samråd med EIA, jf. vedlegg 2. 

Prioritering av tiltak utenfor rammen 

Prioritet 1: Forskningsdel i mindre stillingsbrøker ved Griegakademiet  

Den eksterne evalueringen konkluderte med at Griegakademiet burde få sitt budsjett direkte fra 

universitetsstyret fordi de særlige behovene ikke lar seg innpasse i fakultets økonomi. I saken til 

universitetsstyret var universitetsdirektøren negativ til en slik løsning, men økte den faste rammen til 

fakultetet med 1 million kroner i tildelingen for 2012 i favør av Griegakademiet for å ivareta de 

særlige behovene. Dette kan for eksempel benyttes til utstyr og infrastruktur, resultatuttelling for 

kunstnerisk utviklingsarbeid eller annen faglig og administrativ virksomhet. I 2012 er midlene 

benyttet til videreføring av digitaliseringsprosjekt, administrative ressurser og timelærere. 

Arbeidsforholdene ved Griegakademiet karakteriseres av en rekke midlertidige stillinger og faste 

stillinger i små stillingsbrøker. For å gi ansatte like vilkår og muligheter for forskning og kunstnerisk 

utvikling foreslår vi at fast ansatte i minst 25 % stilling tildeles forskningsdel i stillingen. Tiltaket er 

kostnadsberegnet til 2 mill. kr.  

Det søkes om kr. 2 mill. per år som fast økning av fakultetets ramme. 

 

Prioritet 2: Fullfinansiering av dannelsesemner 

I etterkant av Dannelsesutvalgets arbeid ble det i 2010 igangsatt et pilotprosjekt bestående av fire 

undervisningsemner. Disse såkalte dannelsesemnene hadde status som pilotprosjekt i 2010 og -11. 

Dannelsesemner har vist seg å være et attraktivt og bærekraftig tilbud, og ble vedtatt som et 

permanent tilbud ved UiB i UU-møte i september 2011 (sak 30/11), med SVT som ansvarlig enhet. 

Vedtaket har ikke blitt fulgt opp med fullverdig finansiering av stillingsressurs. En førsteamanuensis 

er ansatt på midlertidig basis for å dekke behovet og delfinansieres av en midlertidig tildeling på 

300 000 kr for å dekke undervisning på dette området. Emnet ser nå ut til å anta en mer permanent 

karakter, og fakultetet ønsker å lyse ut en fast 100 % førstestilling for å ta faglig ansvar og undervise i 

dannelsesemnene. Vi ber om at bevilgningen på 300 000 blir gjort permanent og blir supplert slik at 

vi kan ansette i en full førstestilling. I tillegg ber vi om faste driftsmidler til dannelsesemnene på 

50 000 kr per år. 

Det søkes om videreføring av 300 000 pluss en økning i rammen på 400 000 for å fullfinansiere 

førstestillingen og 50 000 i drift, totalt 750 000 kr Som fast økning av fakultetets ramme. 
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Prioritet 3: SKOK og SVT: Forskningssamarbeid og administrasjon 

SKOK har i flere år hatt en utvekslingsavtale med Rutgers University, USA.  Vi søker om midler til en 

ny utvekslingsavtale, denne gang med Duke University i North Carolina, USA. SKOK og SVT ber i tillegg 

om en administrativ stilling som førstekonsulent. Dette må eventuelt finansieres gjennom økt 

særtildeling fra UiB. 

Det søkes om 0,2 mill. til forskningssamarbeid med Duke University samt midler til en ny 

førstekonsulentstilling, delt mellom SKOK og SVT. 

 

Prioritet 4: 1,5 administrative stillinger tilknyttet videreføringen av Senter for 

middelalderstudier 

Senter for middelalderstudier har fått forlenget kontrakt med NFR til 31.mars 2013, og en rekke av 

rekrutteringsstillingene vil fortsette til høsten 2013. I tillegg er det avsluttende arbeid i forbindelse 

med avvikling av senteret som egen enhet. Derfor ønsker fakultetet å søke om delvis finansiering av 

det administrative personell ut 2013. 

Det søkes om 0,9 mill. til administrativt arbeid som et midlertidig tiltak i forbindelse med sluttføringen 

av CMS. 

Prioritet 5 og 6: Rekrutteringsstillinger 

Fakultetets 65 faste stipendiathjemler ble i 2010 fordelt til grunnenhetene. Med et økt fokus på 

eksternfinansiering og en økning i den eksternfinansierte prosjektporteføljen ved fakultetet opplever 

grunnenhetene et stadig økende press på stipendiatstillingene. Stipendiatstillinger blir ofte brukt for 

å ivareta egenandelsbehovet i prosjekter, noe som har gått på bekostning av de åpne 

stipendiatutlysningene, som er viktige for fakultetet.  

Det er viktig for fakultetet å ivareta den faglige bredden, og ideelt sett innebærer dette at det bør 

være mulig å ha rekrutteringsstillinger innenfor alle fagområder som ligger under fakultetet. En 

økning av stipendiatstillinger vil muliggjøre dette på en bredere front. 

Fakultet søker på bakgrunn av dette om 10 midlertidige stipendiatstillinger som skal dekke følgende 

områder: 

 Inntil fire frie hjemler  

 Kinesisk (IF) 

 Japansk (IF) 

 2 stipendiatstillinger som oppfølging av Senter for middelalderstudier (videreføring) (AHKR 

og LLE) 

 SFF – dersom tilslag på søknaden til Centre for Humanistic Legal Studies  

 Demokrati og rettstat - Kunnskapsutvikling og grunnleggende forskning er viktig for å forstå, 
belyse og formidle sentrale trekk ved den demokratiske utviklingen i Norge og internasjonalt. 
Samarbeidet om universitetets markering av de forestående jubileene har også dannet 
utgangspunkt for et særskilt initiativ mellom SV, HF og JUS om å videreutvikle universitetets 
forskning på felt med høy samfunnsmessig relevans.  Det er viktig at jubileumsmarkeringene 
ikke bare gir kortvarig oppmerksomhet, men også fungerer som grunnlag for å bygge 
kunnskap og felles forskningsinnsats over tid.  
 
De tre fakultetene vil bidra til en videre satsing på forskning og formidling om demokratiske 
rettigheter, grunnlovens plass i samfunnet, sosiale rettigheter, historie og politikk. Det skal 
bygges videre på mangeårig forskningsinnsats omkring demokrati og demokratibygging. 
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Samarbeidet vil også innebære egne møteplasser for stipendiater og veiledere. Det søkes om 
rekrutteringsstillinger hvorav én postdoktor og én stipendiatstilling til HF. Det vises også til 
budsjettinnspill fra Det samfunnsvitenskapelige og Det juridiske fakultet. I overensstemmelse 
med dette søker vi her om 1 stipendiat til dette samarbeidet  

 
Fakultetet har i dag fem faste postdoktorstillinger i tillegg til postdoktorstillinger midlertidig 

finansiert over grunnbevilgningen og fra Forskningsrådet. Én postdoktorstilling er egenfinansiering i 

et BFS-prosjekt. På samme måte som for våre faste stipendiatstillinger opplever vi et økende press på 

postdoktorstillinger i forhold til øremerking versus åpne utlysninger. Fakultetet søker således om tre 

postdoktorstillinger i 2013. Alternativt søker vi om omgjøring av 3 stipendiatstillinger til 

postdoktorstillinger til følgende formål.  

• FOF: Oppfølging av nasjonal fagevaluering  

• SFF - dersom vi skulle få tilslag, ev. en fri postdoktorstilling 

• AHKR: Demokrati og rettsstat, (se tekst under stipendiater) - samarbeid mellom SV, 

JUR og HF  

Prioritet 6: Likestilling 

Fakultetet har utarbeidet en handlingsplan for bedre kjønnsbalanse som inneholder konkrete 

prioriteringer for neste periode. Tiltakene er nærmere konkretisert i brev til UiB, sak nr 2008/3244,  

Vi vet at fakultetet fremdeles vil ha en stor utfordring med generasjonsskiftet og avgang blant 

kvinnelige professorer som varierer fra fagmiljø til fagmiljø. Særlig ved de miljøene som i 

utgangspunktet har en lav kvinneandel vil avgangen være en stor utfordring.. Fakultetets samarbeid 

med SV og JUS for et forskerlederprogram har også til hensikt å øke rekrutteringen av kvinner inn i 

vitenskapelige toppstillinger. 

Det søkes om kr. 0,6 mill. Fakultetet vil bidra med tilsvarende innenfor egen ramme. 

Prioritet 7: Utvidelse av kinesiskfaget 

Fakultetet har høsten 2012 mottatt 355 000 kr, tilsvarende 10 studieplasser, for å opprette kinesisk 

som et nytt fag fra 1.1.2013. Vi ønsker å trappe opp tilbudet til totalt 20 studieplasser, og søker om 

midler for å dekke dette fra og med høsten 2013. 

Det søkes om 10 nye studieplasser i kinesisk, (ca. kr 0,4 millioner i halvårseffekt), for økning i 

studietilbudet fra høsten 2013. 

Prioritet 8: Investeringer og vitenskapelig utstyr 

Det humanistiske fakultet har noen utstyrskrevende miljøer, særlig ved Griegakademiet, som nå også 

omfatter musikkterapi. Fakultetet har behov for en fast årlig avsetning på 2 mill. til fornying av 

spesialutstyr som undervisningspiano, flygel og andre instrument ved Griegakademiet for å 

oppgradere og vedlikeholde instrumentparken til et nivå tilsvarende andre fagtilbud nasjonalt. 

Beløpet er lagt inn i fakultetets prioritering utenfor rammen. 

 

Det søkes om 2 mill. kr til utstyr/musikkinstrumenter på Griegakademiet 

Prioritet 9: Internasjonalisering – SVT ønsker forskerutdanningssamarbeid med Asia  

Senter for vitenskapsteori ønsker å styrke kontakten med Shanghai Normal University og to 

universiteter i Hyderabad, India. I denne forbindelse vil de bidra med utveksling gjennom 
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forskerutdanningskurs i Shanghai, Hyderabad og Bergen. Midlene skal dekke reise- og opphold for 

kandidatene fra alle tre land. Det er tenkt 24 utvekslinger per år og 3 forskerutdanningskurs (ett i 

hvert land), og man ser for seg 8 tilreisende til hvert kurs (4 fra hvert sted som ikke er arrangør). 

Det søkes om 300 000 kr til forskerutdanningssamarbeid med universiteter i Asia. 

Prioritet 10: Utviklingsmidler til nytt studieprogram – tverrfakultært tiltak ved FOF 

Institutt for filosofi og førstesemester ønsker å utvikle et samarbeid med Institutt for økonomi og 

Institutt for sammenlignende politikk for å opprette et nytt studieprogram i filosofi, økonomi og 

politikk. 

Det søkes om 70 000 til utvikling av et nytt studieprogram i filosofi, økonomi og politikk. 

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

Bygg og bygningsinvestering  

Fakultetet har en rekke store utfordringer og behov knyttet til bygg og bygningsinvesteringer som vi 

er avhengig av at faginstanser ved UiB kostnadsberegner og følger opp. Det mest prekære er knyttet 

til lokaler for Griegakademiet, og en prosess for rehabilitering av Nygård skole er satt i gang. I 

påvente av rehabiliteringen er det en rekke prekære behov som må løses, noe som er redegjort for i 

våre innspill til Eiendomsavdelingen sak 2011/13374. Vi viser for øvrig til sak om ekstern evaluering 

av Griegakademiet og rapport levert januar 2011 og til sak om romprogram for instituttet. 

Et annet stort og viktig prosjekt for fakultetet knytter seg til Sydneshaugen skole. 

Eiendomsavdelingen (EIA) foretok i 2011 en mulighetsstudie av dette bygget. Formålet med denne 

studien er å finne frem til mulige løsninger for bygget som gjør at det fremstår som et attraktivt 

læringsmiljø for bachelorstudentene ved fakultetet og at det sammen med et oppusset HF-bibliotek 

og et rehabilitert HF-bygg utgjør et helhetlig læringsmiljø for studentene ved fakultetet. Det er 

allerede iverksatt en rekke mindre tiltak i regi av EIA og fakultetet, og fakultetet fremmer ønske om 

at de resterende tiltakene blir prioritert i 2013, da særlig flytting av informasjonssenteret vårt til 

Sydneshaugen skole, samt utvikling av en felles skranketjeneste med biblioteket.  

Fakultetets arealplan er under arbeid i samråd med EIA. 

Andre innmeldte og prioriterte behov utenfor rammen er, se vedlegg 2: 

 Beholde Villaveien 1 (arealer som i dag brukes av CMS) og levere tilbake Joachim Frielesgt. 1. 

Villaveien vil brukes til Nasjonale fagprøver i engelsk, emeritiarbeidsplasser samt til en ev. ny 

SFF-tildeling.  

 Ny-etablering av fakultets infosenter for studenter - flytting fra Sydnesplass 12/13 til 

Sydneshaugen skole (ePhortesak 2010/11712, doknr. 29, 30, 32 mv.)  

 I påvente av en full rehabilitering av Griegakademiets lokaler ved Nygård skole regner vi med 

at EIA vil ta på seg nødvendige, midlertidige tiltak innenfor sin ramme: Lydisolering, 

oppussing av toaletter, universell utforming, nye fliser i gang, diverse bord og stoler i ulike 

saler 

 SKOK/SVT: Ventilasjon på toaletter,  

 Villaveien 1: Nye vinduer, skyvedør mellom spiserom og møterom i kjeller. Nye ytterdører 

som er mer innbruddssikre. Krav om universell utforming er ikke tilfredsstilt. 
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 LLE: PC-stue med 30 maskiner til 40 studenter (digital kultur og datalingvistikk). 

 Fastings Minde: innvendig oppussing (jf saknr.2010/6455 om bygningsmessige tiltak for 

2011). Dette er en svært kostbar oppussing fordi bygget er fredet.  

Fakultetet avventer tilbakemelding fra EIA for detaljert kostnadsvurdering av tiltakene. 

Budsjett 2013 – prognose for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet  
Inntekter fra eksterne bidragsytere har vist en sterk vekst i de senere år. I 2011 utgjorde bidrags- og 

oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 16 % av inntektene ved fakultetet, mot 8 % i 2009. I 2013 

forventes BOA-andelen å være på samme nivå som 2012. BOA-virksomheten står for de fleste 

nyansettelsene ved fakultetet. Her er håndteringen av midlertidig ansatte og behovet for ikke å 

påføre fakultetet flere fast ansatte en utfordring. Ikke alle BOA-prosjekter har tilstrekkelig 

dekningsbidrag. Særlig innenfor statlige etater og stiftelser har dekningsbidraget ligget lavt. Såkalte 

”Andre prosjekter” gir heller ikke resultatmidler på grunnbevilgningen. Ansvaret for BOA-

virksomheten ligger hos grunnenhetene. 

Bidrag fra Forskningsrådet 

Måltallet for inntekter fra NFR-finansierte prosjekter er 36 millioner for 2012, mens prognosen er 37 

millioner. For 2013 er det ventet en svak nedgang, til 35 millioner, fordi en del av de eksisterende 

prosjektene vil være ferdige.  Det er ikke tatt høyde for en mulig SFF i måltallet. 

Bidrag fra EU 

Inntekten fra EU-prosjekter er økende grunnet større aktivitet i løpende prosjekter. HF har hatt 3 

HERA-prosjekter («Humanities in the European Research Area») (ett avsluttes i 2012) og disse er 

kategorisert under EU-prosjekter. Disse prosjektene ga først ikke resultatmidler, men fra og med 

2012 gjør de likevel det. HERA-prosjektene forventes å utgjøre 0,8 millioner av EU-budsjettet for 

2013. HERA-prosjektene medfører valutatap som vil dukke opp ved prosjektenes avslutning i 2012 og 

2013. Tapene er anslått til 5-600 000 kr. 

Inntektsestimat for EU-finansierte prosjekter er 8 millioner, noe som er på samme nivå som 2012. 

Andre bidragsinntekter 

Andre inntektskilder for eksterne prosjekter forventes å ligge på samme nivå som 2012. De viktigste 

bidragsyterne er i budsjettet for 2012: 

 Statlige etater  39 % 

 Stiftelser  33 % 1 

 Annet utland  19 %2  

 Næringsliv/privat 6 % 

 Organisasjoner  3 %. 

                                                             

 1 De viktigste er Bergens Forskningsstiftelse ca. 40 %, L. Meltzers Høyskolefond, ca. 16 %, og Universitetet i 

Bergen, ca. 30 %. 

 2 Dette er finansiering fra EU gjennom såkalte CIP-prosjekter som gis av andre instanser i EU og dermed ikke 

havner innenfor det 7. rammeprogram. Disse prosjektene gir heller ikke resultatinntekter med nåværende definisjon. 
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Oppdragsinntekter 

CMS har hatt en liten andel oppdragsinntekter, ca. 100 000 i 2012 Budsjettet er 0 for 2013.  

Ansvaret for nasjonale prøver i engelsk ligger hos Utdanningsdirektoratet. De ønsker å kjøpe 

tjenester for å gjennomføre dette. Tidligere har Uni Digital utført dette arbeidet. De ønsker nå at 

denne oppgaven skal utføres av Universitetet i Bergen i regi av Institutt for fremmedspråk, og har 

sendt et forslag til en 5-årig kontrakt. Fakultetet vurderer for tiden ansettelse av personale for å 

gjennomføre dette arbeidet. Dette dreier seg om 4-5 årsverk og tilhørende oppgaver. Det vil følge 

med tilstrekkelige rammer til dette tiltaket, slik at effekten på fakultetsøkonomien blir nøytral. Vi 

regner også med at dette er å anse som en oppdragsfinansiering. Rammen per år er på 5,25 millioner 

kroner inkl. mva. 

Tabell 4. Bidrags og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) 

Inntekter fra bidrags- og 

oppdragsaktivitet per 

finansieringskilde 

Regnskap 

2011

Måltall 

2012

Prognose 

2012

Forslag 

måltall 

2013

Deknings-

bidrag 

2013

Postdoktor 

(åv)

Stipendiat 

(åv)

Oppdrag 0,3 0,0 0,0 5,3

NFR 36,4 36,0 37,0 35,0 11,6 10,0 7,0

EU 9,9 8,0 8,0 8,0 1,5 2,0 3,0

Andre 19,3 16,0 16,0 18,0 3,6 1,0 1,0

Sum 65,9 60,0 61,0 66,3 16,7 13,0 11,0  

 

God oversikt over forskuddsinnbetalinger innenfor bidrags- og oppdragsvirksomheten har betydning 

for universitetets samlede likviditetsstyring. Som bedt om i brevet om budsjettforslaget for 2013, 

viser tabell 5 «overføringer utsatt inntekt» fra Forskningsrådet, EU og andre. Når bidragsyter gir 

forskudd til UiB vil forbruket i en tid være lavere enn det som er innbetalt. Overføringer av utsatt 

inntekt viser hvor mye mer midler som er innbetalt fra bidragsyter enn hva som er forbrukt på HFs 

grunnbevilgning og eksternfinansierte prosjekter i UiB sine regnskaper.  

Tabell 5. Budsjettforslag BOA – Overføringer utsatt inntekt 

Overført inntekt 2011 Mål 2012 Mål 2013

Grunnbevilgning 15,7 10,0 0,0

Forskningsrådet 4,2 7,0 5,0

Sum overføringer KD 19,9 17,0 5,0

EU 2,0 1,0

Andre 4,0 3,0

Oppdrag 0,2 0,0

Sum utsatt inntekt 0,0 6,2 4,0  

Grunnbevilgningen i tabell 5 viser måltall for overføring til 2013. En positiv overføring til 2012 på 10 

millioner kroner forventes til 2013.  For Forskningsrådet forventer vi en overføring på 7 millioner til 

2013. For andre eksternfinansierte prosjekter forventes en overført inntekt på 6,2 millioner kroner. 
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Vedlegg 1 Inntektsramme grunnbevilgning og BOA 2012 (startpunkt for 2013) 

Inntektsramme grunnbevilgning 2012 Prosjekt Drift Investering Totalt Kommentar

Basis 000000 166 421 800 167 221

   Nye studieplasser fordelt 2012 (kinesisk) 000000 355 355 Sak 10/12719, 10 nye studieplasser fra 2012. Halvårseffekt.

Resultatmidler utdanning 000000 67 016 67 016

Resultatmidler forskning 000000 25 593 25 593

Øremerkede midler rekruttering stipendiater 720006 56 693 56 693

Øremerkede midler rekruttering postdoktorer 720020 7 534 7 534

Andre øremerkede prosjektmidler (se egen tabell) div 13 477 2 000 15 477

Instituttinntekter 000000 10 000 10 000

Avskrivningsinntekter 000000 1 600 1 600 Redusert med 2 mill kr i forhold til bevilgningsbrevet.

Sum grunnbevilgning 2012 348 689 2 800 351 489

Sum ikke øremerkede bevilgningsinntekter (basis + 

resultatmidler) 259 385 800 260 185

Inntektsramme andre øremerkede prosjektmidler 

("midlertidige avsetninger") 2012 
Prosjekt Drift Investering Totalt Kommentar

   Vitenskapelig utstyr Griegakademiet 720009 2 000 2 000

   Prosjekt vitenskapshistorie, inkl forfatter (2008 - 2011) 700268 1 778 1 778

Sak 10/6455. Vitenskapshisorie og forfatter fra 1.11.11 til 

31.3.14.

   Midlertidig professor II (2011/4910) 000000 149 149 Sak 2011/4910. Ansatt fra 1.8.2011-31.12.2014

   ERC- støtte (2010 - 2015)

700910

433 433

Estimat inkludert ytterligere tilleggsfinansiering 185 300kr gitt i 

2012.  EUR 25 313 over 3 år (sak 2009/15199-THHY 4.7.2012). 

NOK 433 000 gitt i bevilgningsbrev 2012.

   Studiesentre Tyskland og England 700253 9 073 9 073

   Holbergs skrifter 700271 1 044 1 044

   Region-og regionalisering (2011/4910) (høst 2010- vår 2013) 000000 800 800 Halvårseffekt av ny stilling, nevnt i bud brev 2010.

   Førstesemesterstudiet 700245 0
0

Ikke synliggjort lenger som en del av  inntekten. Del av "interne 

transaksjoner". Budsjettbeløp 17 mill.

   Treårig midlertidig førsteamanuensis-stilling (50%) (11/4910) 000000 200 200 Afrikastudier (3-årig) (2012 - 2014)

0

Sum andre øremerkede prosjektmidler 13 477 2 000 15 477

Bidrags- og oppdragsfinansiering 2012 Prosjekt Drift Investering Totalt Kommentar

Bidragsmidler NFR 199995 36 000 36 000

Bidragsmidler EU 639995 8 000 8 000

Bidragsmidler andre 699995 16 000 16 000

Oppdragsmidler 100005 0

Sum bidrags- og oppdragsmidler 2012 60 000 0 60 000  
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Vedlegg 2 Innspill til budsjett 2013 eiendomsavdelingen - bygningsmessige tiltak 

INNSPILL TIL BUDSJETT 2013 EIENDOMSAVDELINGEN - BYGNINGSMESSIGE TILTAK
Dekkes av

Institutt / 

underavdeling 

(hvor tiltaket 

gjelder)

Priori

tet 

(nr.)

Bygg / adresse Beskrivelse av tiltaket

Kostnad 

(ca)

Egen 

budsjettramme

EIAs 

budsjettramme

Fakultetet generelt

1 Sydneshaugen skule

Ny-etablering av fakultets infosenter for studentar der - flytting 

frå Sydnesplass 12/13 som er lite eigna (ePhortesak 2010/11712, 

doknr. 29, 30, 32 m.v. )

x

Fakultetssekretariatet 2 Harald Hårfagresgt.1 Tilstrekkelig ventilasjon i bygget. x

CMS

3

Villavn. 1 A

Fakultetet forventer at bygget blir rustet opp til forskriftsmessig 

og universelt utformet stand, og at dette er dekket gjennom den 

generelle husleien. Egen liste over mangler sendt EIA.

x

Griegakademiet
4

Nygård skole
Midlertidige HMS-tiltak vi forventer at EIA dekker før rehabilitering 

av hele skolen.
x

SVT/SKOK
5

Ida Bloms Hus
Ventilasjon på  6 toaletter i Ida Bloms Hus. Anbud er hentet inn i 

samarbeid med EIA/Drift.
x

FOF
6

Sydnesplass 12-13
Omgjøring av et noen undervisningslokaler til lesesalsplasser for 

bachelorstudenter.
x

LLE

7

HF-

bygget/Sydneshauge

n skule

PC-stue/et undervisningsrom som rommer 40 mennesker og 30 

datamaskiner. Dette er et behov ved fagene digital kultur og 

datalingvistikk. Noen av emnene fagene tilbyr har et stort antall 

studenter, og det er viktig å få på plass et passende 

undervisningsrom snarlig. Undervisningsbygg. Finnes det egnet 

lokale allerede på campus? 

x

FOF
8

Sydnesplass 12-13
Innvendig opprustning av Fastings Minde, inkludert omgjøring av 

3. etasjen til to kontorplasser.
x

Sum EIAs budsjettramme 0 0 0

IF
1

HF-bygget
Generelle arbeidsmiljøtiltak i form av felles møteplass og 

hyggeligere lokaler dekket av fakultetet og/eller instituttet.
100 000 x

LLE

1 HF-

bygget/Sydneshauge

n skule

Generelle arbeidsmiljøtiltak i form av felles møteplass og 

hyggeligere lokaler dekket av fakultetet og/eller instituttet. 100 000 x

AHKR
1

Øysteinsgt. 1-3
Generelle arbeidsmiljøtiltak i form av felles møteplass og 

hyggeligere lokaler dekket av fakultetet og/eller instituttet.
100 000 x

FOF
1

Sydnesplass 12-13
Generelle arbeidsmiljøtiltak i form av felles møteplass og 

hyggeligere lokaler dekket av fakultetet og/eller instituttet.
100 000 x

Griegakademiet
1

Nygård skole
Generelle arbeidsmiljøtiltak i form av felles møteplass og 

hyggeligere lokaler dekket av fakultetet og/eller instituttet.
100 000 x

SKOK/SVT
1

Ida Bloms Hus
Generelle arbeidsmiljøtiltak i form av felles møteplass og 

hyggeligere lokaler dekket av fakultetet og/eller instituttet.
100 000 x

AHKR
2 Øysteinsgt. 1-3 

(kjeller)

Rengjøring og maling, samt flytting eller innkjøp av hyller. Inntil 

100 000.
100 000 x

FOF 3 Sydnesplass 12-13 Bruksendring av Sydnesplass 12-13 dersom infosenteret flyttes. 200 000 x

SKOK/SVT
4

Ida Bloms Hus
Rehabilitering av uutnyttede arealer i 4. etg. Kan skaffe 4-6 

arbeidsplasser.
100 000 x

Sum HFs budsjettramme* 1 000 000 0 0

* prioriteringer innenfor HFs budsejttramme avhenger av detaljert kostnadsoverslag fra EIA.  



 

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 

Annhild Fetveit 

55589386 
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Institutt for fremmedspråk 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

Senter for vitenskapsteori 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Griegakademiet - Institutt for musikk 

Senter for middelalderstudier 

 

  

  

 

 

 

Budsjettforslag 2013 - Innspill fra institutt og sentre 

 

 

Introduksjon – Omfang og frister 

Fakultetene skal oversende budsjettforslag for 2013 til universitetsledelsen i september. 

Forslagene danner grunnlag for styringsdialoger og budsjettsamtaler med fakultetene samt 

senere fordeling i universitetsstyret. Som dere ser av vedlagte tidsplan sender ikke UiB brev 

om budsjettprosessen før i juli. For å ha bedre tid på den interne prosessen, ønsker vi å be 

om innspill fra instituttene/sentrene innen 15. juni 2012. Vi ønsker samtidig at dere gir 

kommentarer til foreslått prinsipp for overføringer fra ett år til et annet på grunnenhetsnivå. 

 

Den økonomiske situasjonen ved Det humanistiske fakultet ble i løpet av 2011 bedret og det 

opparbeidede underskuddet fra tidligere år er borte. Fortsatt vil det være behov for en stram 

økonomistyring og god kontroll på ansettelser. Studiepoengproduksjonen har gått ned fra 

2010 til 2011. Likevel får ikke dette noen konsekvens for 2013 budsjettet da det har vært en 

nedgang i de studiepoengene som gir lavest inntekt, men en økning i studiepoeng som gir en 

høyere inntekt. For forskningsresultater håper vi på en positiv effekt på budsjettrammene, 

men dette vil ikke være klart før i budsjettbrevet i juli. En foreløpig oversikt over fakultetets og 

enhetenes resultater til bruk i budsjettfordelingen for 2013 er lagt ved. Brevet om 

budsjettforslaget fra universitetsledelsen vil bli ettersendt når det foreligger. 

 

Fakultetets nylig vedtatte strategi for 2012-2015 vil gi føringer for budsjettet i 2013. 

 

Budsjettforslaget som skal sendes universitetsledelsen opererer med begrepene «innenfor 

rammen» og «utenfor rammen». Den rammen det vises til i denne sammenheng er 

Referanse Dato 
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fakultetets budsjettramme for 2012. Budsjettrammen til fakultetet for 2012 vises som «sum 

grunnbevilgning» i tabellen under. 

 

 

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

 

1. Sammendrag 

Om lag en halv side tekst som viser instituttets viktigste faglige oppgaver og prioriteringer 

innen henholdsvis utdanning og forskning. 

 

2. Prioriteringer innenfor budsjettrammen 

Instituttene må vurdere sin utdanningsportefølje i lys av strategien og med sikte på å tilpasse 

ressursbruken til rammen av faste stillinger. Vi ber også om at instituttene kommenterer og 

begrunner eventuelle behov for justeringer av bemanningsplanen for perioden 2013-2017. Vi 

ber også om at dere gir tilbakemelding på avganger i faste vitenskapelige stillinger som ikke 

allerede er kjent i gjeldende bemanningsplan. 

 

Instituttene må også vurdere sine forskningsprioriteringer gitt den nye strategien ved 

fakultetet og UiB.  

 

Instituttene har nå fått fordelt fakultetets universitetsstipendiater til egen disposisjon. Det er 

viktig at disse stillingene hele tiden er besatt, og vi ber derfor om at dere gir en kort 

informasjon om hvordan dette er planlagt for 2013 

 

Grunnenhetene har også fått ansvaret for forskerskolene. Vi ber om en kort tilbakemelding 

om enhetens planer når det gjelder forskerskolenes organisering og finansiering i 2013 

 

3. Prioriteringer utenfor budsjettrammen 

Utenfor budsjettrammen kan det fremmes forslag som tar utgangspunkt i instituttets egne 

prioriteringer eller tar sikte på å komme i inngrep med UiBs utdannings- og 

forskningssatsinger, eller som har til formål å posisjonere seg i forhold til eksterne 

finansieringskilder. Det må klart framgå hvilke «friske midler» som trengs, og hva 

instituttet/senteret selv vil bidra med. 
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Begrunnede forslag om nye postdoktorstillinger eller omgjøring fra stipendiatstillinger til 

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

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

klar prioriteringsrekkefølge. Vi gjør oppmerksom på at det i budsjettet for 2012 ikke var mulig 

å gjøre om stipendiatstillinger til postdoktorstillinger, men fakultetet vil bringe dette videre i 

fakultetets budsjettinnspill. 

 

Vi ber Griegakademiet – Institutt for musikk om å redegjøre for behov for utskifting av 

instrumenter i de neste 4-5 år. 

 

4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 

Vi ber om oppsummering /prognose på forventet framtidig prosjektaktivitet innenfor 

hovedgruppene av finansieringskilder. Enhetenes egenandeler i form av ansattes 

forskningstid, og øremerking av universitetsstipendiater, underdekning av indirekte kostnader 

og andre eventuelle tap i prosjekter. Spesifiser i eget vedlegg prosjekter med ansettelser 

over ½ årsverk i følgende tabell. 

 

Prosjekt Finansieringskilde Periode Totalbudsjett Budsjett 

BOA-

inntekt 

2013 

Ekstern-

finansierte antall 

årsverk 2013 

(stip/pdok/forsker) 

Egeninnsat

s 

(kr/årsverk) 

       

       

 

Universitetsledelsen fokuserer ikke bare på en økning i antall eksternfinansierte prosjekter, 

men også på hvor stor andel av de indirekte kostnadene som dekkes ved universitetet (Fra 

tildelingsbrevet til fakultetet for 2012.): 

 

«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. 

… 

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.»  

 

Ved Det humanistiske fakultet var de samlede inntektene fra dekningsbidrag (såkalt 

«inntektsoverhead» på 24 % i 2011, mot 28 % i 2010 (likt som UiB ellers)). Vi ber instituttene 

kommentere hvordan de vil øke dekningsbidrag i nye prosjekter og hvilken type prosjekter 

som prioriteres i forskningssatsningen i form av egeninnsats. Egeninnsats er av UiB definert 
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som summen av Egenfinansiering (forskningstid/stipendiathjemler/dekning av utgifter) og 

Egenandeler (forskjellen mellom det UiB krever for å dekke indirekte kostnader og det 

bidragsyter gir). 

 

5. Mindre ombyggingstiltak 

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

 

6. Evalueringer 

Institutter med fagområder som har vært gjenstand for nasjonale eller internasjonale 

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

eller tenkt fulgt opp. 

 

7. Overføringer av instituttrammer fra år til år 

Ulike prinsipper har vært benyttet fra år til år når det gjelder hvor mye institutt og sentre har 

fått overføre fra ett budsjettår til et annet. Hvilke prinsipper som skal ligge til grunn har vært 

diskutert i forskjellige fora, senest i møte med administrasjonssjefene i mars. Instituttenes 

behov for forutsigbarhet i midlene de mottar må veies opp mot behovet for at fakultetsnivået 

ikke må utarmes i perioder med utfordringer i økonomien. 

 

Forslaget fra fakultetet er i hovedsak å videreføre prinsippet som ble brukt fra 2011 til 2012, 

men med en innskjerping av hvilke «øremerkede» midler som kan overføres. Forslag til 

tekst: 

 

Dersom kostnadene i instituttregnskapet er lavere enn totalrammen, kan institutt og sentre 

overføre til neste år øremerkede bevilgninger fra eksterne kilder eller fra universitetet sentralt 

eller grunnbevilgningsprosjekter (7xxxxx) som er tillatt overført til et annet budsjettår pluss 

inntil 5 % av totalrammen i instituttbudsjettet ved slutten av året. Ikke alle øremerkede 

bevilgninger er tillatt overført fra ett år til et annet, for eksempel små driftsmidler (710028) 

eller Fagerbergmodellen (700033). Midler bevilget til grunnenhetene skal primært brukes i 

året de blir bevilget. De samme midlene kan ikke overføres til neste år mer enn én gang. 

 

Instituttene oppfordres samtidig til å bevilge sine midler så tidlig som mulig. Forslaget til 

budsjettfordeling som sendes ut før fakultetsmøtet i desember vil allerede gi en pekepinn på 

hvor mye enhetene får til disposisjon i påfølgende budsjettår. 

 

Vi ber om innspill fra institutt og sentre på forslaget til overføringsprinsippet over. 

 

 

Vedlegg: 

Tidsplan for budsjettprosess 2013 

Foreløpig datagrunnlag for resultatfordeling i budsjettfordelingsmodellen 
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Vennlig hilsen 

 

Trine Moe 

fakultetsdirektør Annhild Fetveit 

 fagøkonom 

 

 

 

 

 

 

Kopi 

Margaret Stenberg 

 



Tidsplan budsjettprosess 2013

Oppgave Tid
Sende ut brev til institutter/sentre og be om innspill I begynnelsen av mai
Universitetsstyremøte - budsjett og budsjettprosess 2013 31.mai.2012
Svarfrist innspill til budsjett 2013 fra institutter/sentre 15.jun.2012
Universitetsdirektør - brev om budsjettforslag 2013 fra fakultetene jul.2012
Styringsdialogmøter om budsjett aug.2012
Fakultetsstyremøte – budsjettforslag 2013, bemanningsplaner 

vitenskapelige, administrative og midlertidige 2013-2017
11.sep.2012

Fakultetsledelsen styringsdialogmøte med universitetsledelsen okt.2012
Forslag til statsbudsjett 2013 okt.2012
Fakultetsstyremøte – justert budsjettfordelingsmodell (ved behov) 09.okt.2012
Universitetsstyret – budsjettfordeling 2013 29.nov.2012
Fakultetsstyremøte – budsjettfordeling 2013 11.des.2012
Tildelingsbrev 2013 til fakultetene jan.2013
Instituttbudsjettark sendes ut til institutt/sentre januar/februar 2013

Tidsplanen under viser møter i universitetsstyret og fakultetsstyret som har betydning for 
budsjettprosessen, samt viktige milepæler i fakultetets interne behandling av budsjettet for 
2013. 

409083.XLS



FORELØPIG DATAGRUNNLAG FOR RESULTATFORDELING

UNIVERSITETET I BERGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET
DATAGRUNNLAG FOR RESULTATFORDELING I BUDSJETTFORDELINGSMODELL
DBH tall fra 2011 er grunnlag for budsjettfordelingen i 2013

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

Grunnlag 
forskningsbasert 
fordeling

1) Doktorgrader og 
stipendprogram for 

kunstnerisk 
utviklingsarbeid 2) Publikasjons-poeng

3) Eksternfinansierte 
inntekter - NFR

4) Eksternfinansierte 
inntekter - EU

Prosentvis fordeling 
forskningsresultater

IF 7                                                                       90,0                         6 148 960                            461 156 19 %
LLE                                       3                                129,6                       10 478 929                         3 752 325 26 %
AHKR                                       7                                116,5                         7 792 546                         1 692 094 24 %
FOF                                       1                                  23,5                         1 009 000                                      -   3 %
GA                                       1                                    4,7                                      -                                        -   2 %
SKOK                                    6,2                         1 819 000                                      -   2 %
SVT                                       3                                  23,2                            959 041                         3 987 570 13 %
CMS                                       2                                      -                                        -   2 %
Andre                                       1                                  40,6                         8 219 393 9 %
TOTAL                                     25                                434,3                       36 426 868                         9 893 145 100 %
UiB totalt 254 1945,8 361 962 302 51 537 608
HF andel av UiB 10 % 22 % 10 % 19 %

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

Grunnlag studiebasert 
fordeling

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

Prosentvis fordeling 
studie-resultater

Utreisende Bachelor Master Totalt (BA+MA)
IF 284,3 158,7                                443,0 15 %
LLE 375,8 217,6                                593,4 21 %
AHKR 425,4 218,2                                643,6 22 %
FOF 71,9 36,8                                108,7 4 %
GA 449,7 27,4                                477,1 17 %
SKOK                                      -   0 %
SVT 4,1 0,6                                    4,7 0 %
CMS                                      -   0 %
Andre                                126,0 326,8                                326,8 21 %
TOTAL                                126,0 1 938,0 659,1 2 597,1 100 %
UiB totalt                               576,0 9 875,5 6 756,4 16 631,9
HF andel av UiB 22 % 20 % 10 % 16 %

* Utreisende utvekslingsstudenter unntatt individbaserte avtaler og reiser til studiesentre - ikke fordelt per institutt ennå. Alt ligger foreløpig på "Andre".

P:\1. Økonomi\11. Budsjett\116 Budsjettfordeling\2013\BudsjettFordeling2013-utkast.xls 04.05.2012
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Budsjettframlegg 2013 - innspel frå Institutt for framandspråk 

 

Institutt for framandspråk kjem nedanfor med prioriteringar og innspel til budsjettet for 2013. 

 

1. Samandrag 

Forskinga og publiseringa ved IF 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. Instituttet har som mål å halde oppe breidda og styrkje kvaliteten i forskingsmiljøa 

slik at forskinga skal halde ein høg internasjonal standard. Vi 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 

fastsett til forsking. Driftsbudsjettet til instituttet er for tida tilfredsstillande og det er mogleg å 

setje av tilstrekkelege midlar til fagleg-strategiske satsingar. Den poenggjevande 

publiseringa ved IF er framleis for låg dersom ein ser instituttet under eitt. Enkelte fagmiljø 

(t.d. engelsk og italiensk) kjem godt ut i fakultetssamanheng, medan andre miljø ligg klart 

under gjennomsnittet på fakultetet. Det er ei prioritert oppgåve for instituttleiinga å oppmode 

til auka publikasjonsaktivitet. Heldigvis har det vore eit klart oppsving i publiseringspoeng ved 

IF frå 2010 til 2011.  

 

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. Instituttet har fått eit nytt NFR-finansiert 

prosjekt – Kevin McCaffertys CONVAR-prosjekt – med oppstart hausten 2012.  

 

Når det gjeld forskarutdanninga, har IF 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 integrerte i dei lokale forskarmiljøa. Instituttet sine rettleiarar skal 

bidra til at stipendiatane får faglege internasjonale nettverk. 

 

Referanse Dato 

2012/4975-ARUT 26.06.2012 
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Instituttet skal tilby utdanning i framande språk, litteraturar, kulturar og fagdidaktikk som tek 

vare på dei humanistiske faga sine særdrag, og medverke til å auke 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 viktigare i ei globalisert verd. IF vil prioritere arbeidet 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. Vi må setje fokus på rekruttering til både bachelor- og 

masterprogramma våre, og instituttet ønskjer å starta eit rekrutteringsprosjekt hausten 2012. 

 

Sjølv om budsjettsituasjonen har vorte betre dei siste par åra, manglar instituttet framleis 

ressursar til undervisninga. Undervisningstilbodet, omfanget av eksamensordningar og 

studentavhengige undervisningsformer er mindre varierte enn vi ønskjer. For 

framandspråkstudentane er det viktig å praktisere språket og trene opp språkmeistringa. Då 

treng vi auka ressursar til gruppeundervisning samanlikna med situasjonen slik han er i dag. 

Fleire av faga ved instituttet treng nye stillingar i tillegg til dei som ligg innanfor ramma av 

fakultetet sin bemanningsplan. Engelsk lingvistikk har nådd smertegrensa. Ein annan disiplin 

som slit, er spansk fagdidaktikk. Vi vil streke under at når instituttet blir pålagt oppgåver 

innanfor lærarutdanninga, må dette følgjast opp av ressursar slik at vi kan gje eit skikkeleg 

undervisningstilbod i dei mange fagdidaktiske emna.  

 

I samsvar med IF sin strategiplan 2012–2015 ønskjer vi å tilsetje lektorar på heil eller deltid i 

nokre av faga våre. 

 

2. Prioriteringar innanfor budsjettramma til fakultetet 

Først og fremst treng IF fleire faste vitskaplege stillingar. Instituttet har på enkelte fag og 

disiplinar eit sterkt behov for fleire stillingar enn det er lagt opp til i bemanningsplanen ved 

fakultetet. Generelt gjeld det at IF har mange fag med få tilsette, som likevel skal gje eit 

fullverdig tilbod frå innføringsnivå til doktorgrad, og akademisk studium skal kombinerast med 

grunnleggjande språkopplæring i fag der mange av studentane har heilt minimale 

førekunnskapar. I nokre av faga våre må vi jamvel starta med å læra studentane eit nytt 

alfabet. Standarden for minstebemanning ved fakultetet tek ikkje omsyn til denne spesielle 

utfordringa for språkfaga, og det er eit spørsmål som bør opp til ny diskusjon. I tillegg er det 

eit spesielt problem for nokre av faga at det er heilt utilstrekkelege ressursar til å ta seg av eit 

ganske omfattande fagdidaktisk tilbod innanfor lærarutdanninga. 

 

Instituttet har vårsemester 2012 hatt ei grundig intern drøfting av behovet for nye stillingar. 

Først har lærarmøta på dei enkelte faga drøfta og prioritert mellom ulike stillingsønske på 

faget. Deretter har instituttrådet drøfta og vedteke ei felles instituttprioritering mellom behova 

som er melde inn frå alle dei ulike faga. Nedanfor følgjer ei liste over stillingane instituttet bed 

om å få inn i bemanningsplanen for 2013-2017, saman med ei kort grunngjeving (jf 

rådsmøtet ved IF 16. mai 2012, sak 6). Stillingar som allereie ligg inne i bemanningsplanen, 

er ikkje tekne med nedanfor. 

 

1. prioritet: engelsk lingvistikk 

Ny stilling i engelsk lingvistikk har lenge vore eit høgt prioritert behov for instituttet. I brevet frå IF til 
fakultetet om budsjettet i 2012 sto engelsk lingvistikk på andreplass, berre bak ei ny stilling i japansk 
(som IF no har fått).  
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2. prioritet: fransk litteratur 

Franskfaget er inne i ei krevjande nedbemanning, samstundes som gjennomsnittsalderen er høg. 

Våren 2012 har to førsteamanuensar gått av med pensjon, ein professor har varsla avgang hausten 

2012 og ein professor går av for aldersgrensa våren 2013. I slutten av perioden 2013-2017 vil det 

sannsynlegvis vera rom for ei ny utlysing i litteratur innanfor bemanningsplanen. Sett i lys av 

situasjonen på faget, bed instituttet om å få setja i gang utlysings- og tilsetjingsprosessen for ei 

litteraturstilling så raskt som råd innanfor perioden 2013-2017.  

 

3. spansk fagdidaktikk 

Fransk har tidlegare hatt ei heil stilling i fagdidaktikk. Spansk har derimot ikkje hatt fast stilling i 

fagdidaktikk før Myriam Coco vart tilsett i 2011. Stillinga hennar er som kjent delt mellom fransk og 

spansk. Vi vil streka under at det er heilt urealistisk å kunna dekkja undervisninga i fransk og spansk 

fagdidaktikk gjennom berre éi stilling. Spansk har vore eit sterkt veksande fag innanfor skuleverket ei 

årrekkje, og dette merkast òg innan spansk fagdidaktikk. Skal instituttet gje den undervisninga vi er 

forplikta til innanfor lærarutdanninga, må vi snarast få utvida stillinga i spansk fagdidaktikk til full 

stilling. Instituttet har rekna på undervisningsbehovet innan spansk og fransk fagdidaktikk, og eit 

moderat anslag viser at det utgjer om lag dobbelt så mykje som undervisningsdelen i den eine stillinga 

vi har i dag. Og då har vi heller ikkje lagt inn nye satsingar på dette viktige feltet.  

 

4. tysk språk 

Språkdisiplinen på tysk har tre tilsette. Den eine fyller 70 allereie hausten 2012, og den neste hausten 

2015. Her bed vi om å få lysa ut stilling i 2013 med oppstart i 2014, slik at faget i staden for ein 

vanskeleg overgangsperiode med berre ein tilsett på språkdisiplinen kan få ei viss overlapping.  

 

5. latinamerikansk kulturkunnskap 

Latinamerikansk kulturkunnskap hadde fram til februar 2012 tre tilsette (sjølv om den eine av desse 

har vore i permisjon i nokre år). Når no den eine av dei tilsette har sagt opp, står disiplinen att med to. 

Vi bed om å få lysa ut den tredje stillinga på ny. Spansk språk og latinamerikastudium ved UiB er eit 

områdestudium, der kulturkunnskapsdisiplinen spelar ei stor rolle og er med på å gje faget særpreget 

sitt. To av dei fem emna på 100-nivået fell innanfor kulturkunnskap, og som regel ønskjer fleirtalet av 

dei nye masterstudentane å skriva oppgåve innanfor kulturkunnskap.  

 

Vi gjer merksame på at når engelsk fagdidaktikk ikkje er inkludert i lista, er det fordi det 

allereie er sett av ei førstestilling til innanfor ramma, men ei stilling som det dessverre ikkje 

har lukkast å få kvalifisert søkjar til.  

 

Elles vil vi minna om at det er viktig å få gjort noko med bruken av mellombelse lektorar ved 

instituttet (jf sak 2011/7258 i ePhorte). Vi er glade for at fakultetet vil drøfta dette spørsmålet 

med institutta i 2012. IF ser spørsmålet i samanheng med både dei rettane arbeidstakarane 

skal ha etter lovverket, det behovet studentane og instituttet har for kontinuitet i 

undervisninga og mangelen på ressursar til grunnleggjande opplæring på fleire av 

framandspråka. Vi viser til at vi har gjort framlegg om å løna fast tilsette lektorar av 

driftsbudsjettet til instituttet, slik at fastlønsbudsjettet til fakultetet ikkje skal belastast.   

 

Det er heller ikkje slik at valet her står mellom forskingsbasert undervisning gjennom 

førstestillingar eller undervisning av lektorar. Undervisninga skal uansett i hovudsak tuftast 

på førstestillingar. Spørsmålet er om lektorane, som supplerer denne undervisninga – og 

som har gjort det i årevis, skal vera mellombels tilsette som går ut og inn frå semester til 

semester, eller om det skal etablerast ei kjernegruppe av lektorar i faste stillingsprosentar. 
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Instituttrådsmøtet 16. mai i år vedtok igjen å be om fast tilsetjing av lektorar ved instituttet 

(sak 6). Dei mellombels tilsette lektorane dekkjer reelle behov ved instituttet, og har gjort det 

gjennom ei årrekkje. Instituttet meiner derfor det er viktig å ta fatt i dette og finna ei meir varig 

og fullt forsvarleg ordning.  

 

Når det gjeld bruken av stipendiatkvoten til instituttet (15 stipendiatar), kan vi opplysa at 

instituttet legg vinn på å bruka kvoten fullt ut. Hausten 2012 tilset vi såleis i fem opne 

stipendiatstillingar, i tillegg til at eit par nye øyremerkte stipend er lagt inn i denne kvoten.  

 

3. Prioriteringar utanfor budsjettramma til fakultetet 

Universitetet er i ferd med å utvida satsinga på Aust-Asia. Japanskfaget har gjennom fleire 

semester opplevd ei sterk tilstrøyming av studentar, og faget har endeleg fått ei stilling 

nummer to, som er under tilsetjing. I tillegg har UiB bestemt seg for å etablera kinesisk, og 

faget skal lysast ut gjennom samordna opptak i 2013 (brev frå rektor 1.6.12, ePhorte 

12/4570). Ti nye studieplassar er øyremerkte til kinesisk. «Bevilgningen til de ti nye plassene 

finansierer delvis et fagmiljø med to faste vitenskapelige stillinger og minst en 

stipendiat/postdoktorstilling, sier rektor Sigmund Grønmo» (På Høyden 5.6.2012). For å få 

realisert desse gledelege målsetjingane, vil vi be om at både kinesisk får ei øyremerkt 

stipendiatstillingar utanfor budsjettramma til fakultetet. Det same treng japanskfaget. 

 

1. prioritet: ei ny stipendiatstilling øyremerkt kinesisk. Faget er nytt, og har ingen stipendiatar frå før. 

Eit øyremerkt stipend vil vera viktig i oppbygginga av kinesiskfaget. 

 

2. prioritet: ei stipendiatstilling øyremerkt japansk. Faget har frå før ei fast lektorstilling, og i tillegg er ei 

fast stilling som professor lyst ut, og søknadene er under vurdering. Faget har ingen stipendiatar, og ei 

slik stilling er viktig i oppbyggingsfasen av faget. Ein stipendiat med pliktarbeid vil dessutan kunna 

avlasta litt av det sterke undervisningspresset på faget.  

 

4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

Her følgjer eit oversyn over dei største eksternstøtta prosjekta ved instituttet. 

 

Prosjekt Finansieringskjelde Periode 
TOTALBUDSJETT HEILE 

PROSJEKTPERIODEN 
BUDSJETT 
2013 BOA 

Eksternfinansierte 
årsverk 2013 

LIAS NFR 
2009-
2013 6 863 000 0,6 mill 0,7 

NOMA SIU 
2010-
2014 5 171 875 1,5 mill 0 

CONVAR NFR 
2012-
2015 11 559 000 3,6 mill 2,8 

Modernism and Christianity BFS 
2011-
2014 9 496 895 2,5 mill 1,3 

SUM 
  

33 090 770 8,2 mill 4,8 

 

Det nye CONVAR-prosjektet har gitt ein klar vekst i prosjektporteføljen ved instituttet. 

Samstundes er det store Future-prosjektet avslutta (2012). 

 

Dei auka utgiftene til internkostnader ved UiB gjer at instituttet i framtida må vurdera nøye 

kva for prosjekt vi kan søkja om. 
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5. Mindre ombyggingstiltak 

Instituttet har ingen mindre ombyggingstiltak som må prioriterast i 2013. 

 

6. Evalueringar 

Instituttet har ikkje vore gjennom nasjonale eller internasjonale evalueringar i 2011. Vi vil her 

likevel nemna at instituttet sjølv har sett i gang ei relativt brei vurdering og evaluering av eitt 

av emna våre på engelsk (ENG106) etter høge stryktal og omtale i media.  

 

7. Overføringar av instituttrammer frå år til år 

Spørsmålet om overføring av midlar frå eitt år til neste har, som fakultetet skriv, vore handtert 

ulikt frå år til år. For planlegginga sin del er det viktig å velja ein fast modell som det blir halde 

fast ved over fleire år. Vi ser godt at det er kryssande omsyn på dette feltet. Det er viktig å 

unngå ei oppsamling av lokale underskot, slik at ikkje den samla fakultetsøkonomien går på 

ein smell. Samstundes skal vi heller ikkje byggja opp eit samla overskot som skaper inntrykk 

av at vi ikkje treng pengane vi får. Og for instituttet og forskarane våre er det viktig å kunna 

planleggja langsiktig, også utover 31. desember.  

 

Dette siste omsynet tilseier at vi bør kunna overføra midlar frå år til år. IF meiner den 

enklaste og fornuftigaste modellen vil vera å la institutta overføra både underskot og overskot 

uavkorta frå eitt år til neste. Dersom fakultetet er redd dette vil akkumulera eit for stort samla 

over- eller underskot, kan det eventuelt setjast eit tak på overføringane. I så fall må eit slikt 

tak vera relativt høgt for at det skal vera mogleg å driva planlegging ut over budsjettåret. 

 

 

 

 

 

 

Venleg helsing 

 

Leiv Egil Breivik 

instituttleiar Arve Kjell Uthaug 

 administrasjonssjef 
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Telefon 55582400 

Telefaks 55589660 

 

Postadresse  
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5020 Bergen 

Besøksadresse 

HF-bygget, Sydnesplassen 

7 

Bergen 

Saksbehandler 

Siri Fredrikson 

55589375 
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Budsjettforslag 2013 - Innspill fra LLE 

 

1. Sammendrag 
LLE har en generell utfordring i og med at gjennomsnittsalderen i staben øker. Dette har 

konsekvenser både på HMS-siden og når det gjelder tiltak innenfor rammen av UiBs 

forpliktelser som IA-bedrift, dvs. inkluderende arbeidsliv, i tillegg til konsekvenser for den 

ordinære bemanningsplanen. Disse problemene er blitt mer synlige det siste året, og er mest 

merkbare innenfor fagfeltet nordisk. 

 

Innenfor  utdanning er LLEs hovedutfordring å opprettholde et forsvarlig og kvalitativt godt 

emnetilbud. Ressursmangel, høyt sjukefravær og avgang på personale kan lett føre til kutt i 

emnetilbudet og kvalitetssenking på den undervisningen som blir gitt. 

 

Innenfor forskning ser instituttet en jevnt høy prosjektinnhenting, med andre ord en positiv 

tendens som det er viktig å sikre og videreføre. En akutt viktig utfordring er her å styrke 

prosjektadministrasjonen både på innhenting og drift, særlig økonomifunksjonen. På noen 

fagområder er veiledningskapasiteten for ph.d.-kandidater under press.  

 

2. Prioriteringer innenfor budsjettrammen 
I budsjettinnspillet fra 21.06.2011 bad LLE om to stillinger innenfor rammen: nordisk litteratur 

og kunsthistorie. Status, behov og argumentasjon for disse stillingene er uendret, og de bør 

derfor fremdeles stå først på prioriteringslista. Instituttet er oppmerksom på at stillingen i 

kunsthistorie er klarert i bemanningsplanen, men avhengig av at utfordringer i fagmiljøet først 

blir løst. Instituttet opprettholder prioriteringen av nordisk litteraturvitenskap. 

 

I 2012 har instituttet hatt én avgang ved dødsfall, dette i faget norsk som andrespråk. Dette 

gir et ekstraordinært utslag i bemanningsplanen. Instituttet tar derfor for gitt at denne 

stillingen blir utlyst sommeren 2012, slik at stillingstallet i faget fremdeles er to. 

 

Utfordringene i faget nordisk nødvendiggjør en mer grunnleggende diskusjon om premissene 

som ligger til grunn for bemanningsplanen. LLE vil komme tilbake til dette.  

 

Referanse Dato 

2012/4975-SIF 19.06.2012 
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Det er ingen spesielle forhold i disse dokumentene som tilsier endringer i 

forskningsprioriteringene ved instituttet. Den overordna målsettinga er kvalitet, og det utvikles 

mange søknader av høy kvalitet i instituttets fagmiljøer. Støttefunksjonene må derimot 

styrkes. 

 

Instituttet har tilsatt i seks stipendhjemler i 2012, slik at ingen hjemler blir stående tomme i år. 

I 2013 vil vi løse problemet på samme måte som i år, gjennom proaktiv planlegging. 

De nåværende forskerskolene oppløses ved gjennomgangen av forskergruppestrukturen 

høsten 2012. Opplæringsfunksjonene videreføres etter hovedsakelig samme modell i de 

fagmiljøene der disse forskerskolene har støtte. Det samarbeides nært med Institutt for 

fremmedspråk om felles løsninger. 

 

Instituttet har mottatt insentivmidler etter to tidligere vellykkete kvalifiseringssaker, og ser at 

det finnes kandidater som bør støttes med ekstraordinær forskningstermin el.l. for å kunne 

levere søknad. 

  

3. Prioriteringer utenfor budsjettrammen 
På topp prioriterer vi en administrativ stilling innen prosjektøkonomi og/eller 
prosjektoppfølging for bedre å kunne drifte og tjene LLEs store prosjektportefølje. Disse 
tjenestene er underdimensjonert per i dag, og det er ingen grunn til å tro at 

prosjektporteføljen vil minke. 

 

Situasjonen for nordisk språkvitenskap blir stadig mer presserende. Avgangen sommeren 
2012 i stillingen med ansvar for navnegranskning rammer et vitalt og levende forsknings- og 
undervisningsområde og viktige forvaltningsfunksjoner overfor samfunnet. Instituttet innser at 
det er urealistisk å be om to stillinger i nordisk innenfor rammen i én og samme rullering av 
bemanningsplanen. Vi vil i denne omgang derfor fremme forslag om en stilling i nordisk 
språk med ansvar for navnegranskning utenfor rammen. 

 

Budsjettinnspillet fra 21.06.11 understreket behovet for stilling nr. 3 i faget norsk som 
andrespråk utenfor rammen. Dette behovet har tidligere vært fremmet innenfor rammen. I lys 
av de andre presserende behovene på nordiskområdet vil instituttet inntil videre sikre drift av 
stilling nr. 3 ved hjelp av studieavgifter for fjernundervisningsopplegget PRISME. Det 

forutsettes da at denne stillingen ivaretar PRISMEs behov.  

 

Faget lingvistikk har også behov for styrking. Prosjektinnhentingen i fagmiljøet er svært stor, 
samtidig som faget har hatt en regulær avgang. Instituttet varsler dermed behovet, men vil i 

år avvente utfallet av kallingssaken etter evalueringen av Jóhanna Bar∂dals BFS-prosjekt. 

 

Samarbeid på tvers av institutt og sentre skaper også noen utfordringer når det gjelder 
bemanning. Satsning på cotutelle-avtaler og internasjonale fellesgrader krever en mye 
tettere oppfølging enn våre ordinære studietilbud. Eksempelvis ønsker SKOK en ny 
fellesgrad, men det er vanskelig å se hvor de administrative ressursene skal tas fra til 
koordinering av studieprogrammet, når SKOK ikke selv har studieadministrativ stab. En 
ønsket internasjonalisering, økt internasjonalt samarbeid, vanskeliggjøres av begrensninger i 

den administrative bemanningen. 

 

Instituttet har foreløpig ikke tatt diskusjonen om omgjøring av stipendhjemler til postdoktor, 

men ser at problemstillingen dukker opp i forbindelse med nye prosjekter. 
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4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 
LLEs eksternfinansierte forskningsvirksomhet hør økt også i 2012. Disse prosjektene er 

startet opp i år:  

Med finansiering fra EU: Common Language Resources and Technology Infrastructure 

Norway (Koenraad de Smedt) 

 

Med finansiering fra NFR: CATO (Contextual Aspects of Text Organization) (Christer 

Johansson) og Ludvig Holbergs ideologier (Jørgen Sejersted) 

 

Med finansiering fra Bergen forskningsstiftelse: From manuscript fragments to book history. 

Norway and the European manuscript culture 1100–1300 (Åslaug Ommundsen). 

 

Vi har for tiden flere søknader til vurdering hos NFR og HERA. Vi har i år opplevd en økning 

av eksterne forskere, som ønsker å forankre prosjektene de søker midler til, i instituttets 

sterke fagmiljøer. 

 

Flere av NFR- prosjektene nærmer seg avslutning:   

Justismordets dramaturgi (Arild Linneberg) avsluttes inneværende år. ASKeladden (Kari 

Tenfjord) og Dialektendringsprosessar (Helge Sandøy) avsluttes i 2013. 

 

Det antas at den eksternfinansierte virksomheten blir på samme nivå i 2013 som i 2012. Hvis 

instituttets søknad om Senter for fremragende forskning vinner fram hos NFR, blir det 

derimot en økning (Centre for Humanistic Legal Studies, med Arild Linneberg som 

prosjektleder). 

 

Instituttet står for en betydelig del av fakultetets samlede BOA-virksomhet. Erfaringsmessig 

er det vanskelig å oppnå inntektsoverhead ut over kostnadsoverhead. I praksis er det umulig 

å oppnå et snitt på 40 %. Økningen av universitetets satser for administrative kostnader gjør 

at vi må se på BOA-virksomheten med et mer kritisk blikk enn vi har gjort tidligere. Det blir nå 

langt vanskeligere å oppfylle universitetets mål om både økning av eksternfinansiert 

virksomhet, og om tilfredsstillende dekningsbidrag. Den økte BOA-virksomheten har gitt en 

vesentlig økning av det forskningsadministrative arbeidet på instituttet, der vi fra før av er 

sterkt underbemannet. 

 

Egeninnsats i den eksterne forskningsvirksomheten vurderes løpende i forhold til de aktuelle 

utlysningene, i samarbeid med fakultetet. 

 

[Tabelloversikt ettersendes.] 

 

5. Mindre ombyggingstiltak 
Vi må nok en gang understreke behovet for en pc-stue/et undervisningsrom som rommer 40 
mennesker og 30 datamaskiner. Dette er et behov ved fagene digital kultur og 
datalingvistikk. Noen av emnene fagene tilbyr har et stort antall studenter, og det er viktig å 
få på plass et passende undervisningsrom snarlig. 

 

Arbeid er igangsatt for å få flyttet teaterarkivet til HF-bygget, 1. et. Vi forutsetter at utgiftene 
dekkes over fakultetets budsjett. 

 

Både i HMS-møter og møter med fagmiljøene har behovet for felles møteplass blitt 
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understreket. Det er for få rom tilgjengelig for uformelle sammenkomster for de ansatte i HF-
bygget, det mangler også kjøkkenkroker. Vi ønsker å se nærmere på denne 

problemstillingen, og vil foreslå å samarbeide med IF i saken. 

 

6. Evalueringer 
- SAK, teatervitenskap: Fakultetsstyret har vedtatt at HF kan ta på seg nasjonalt ansvar for 
fagområdet dersom teatervitenskap blir lagt ned ved UiO. Videre utvikling avventes, LLE 

forholder seg til signal fra fakultetet. 

 

-BFS/Bar∂dal: internasjonal evaluering er foretatt, institutt og fakultet forbereder 

innstillingsprosess etter vanlig praksis med tanke på eventuell kalling som professor. 

 

7. Overføringer av instituttrammer fra år til år 
LLE støtter prinsippet om overføringer som fremmes av fakultetet. Det er en fordel om vi får 

klarere retningslinjer for hvilke midler som kan overføres. Overføring av en fast prosentsats 

av totalrammen gir også en forutsigbar inntekt i neste års budsjett. 

 

Vi er innforstått med at reserver ikke kan bygges opp over tid. Samtidig er det viktig å peke 

på et ikke ubetydelig problem knyttet til driftsmidler eller forskningsmidler satt av ved 

instituttet. Sett fra de ansattes perspektiv er gyldigheten til slike midler (ett budsjettår) 

problematisk, i og med at gyldighet ikke nødvendigvis henger sammen med forskningsfri, 

reiser eller konferansedeltakelse fram i tid. Instituttene kan til en viss grad være med og 

legge til rette for planlagte aktiviteter fram i tid (gjennom avsetning til forskningsmidler, o.l.), 

men dette er sårbart for økonomiske svingninger. Derfor ønsker vi nok en gang å lufte denne 

problemstillingen: Er det andre muligheter for plassering av midler til forskning, f.eks. 

gjennom fond? 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Johan Myking 

instituttleder Siri Fredrikson 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDSJETTINNSPILL 2013. BOA-PROSJEKT, LLE 

Prosjekt Finans.- 

kilde 

Periode Total- 

budsjett 

Budsjett 

BOA-innt. 

2013 

Antall ekst.- 

finansierte 

årsverk 2013 

Egeninnsats 

(kr/årsverk) 

2013 

801880 

ASKeladden 

NFR 2008-

2013 

10 532 842 946 533 0,25  

804273  

Språkutvikling 

NFR 2010-

2014 

   8 095 000 2 790 326 2  

804466 INESS 

UiB 

NFR 2010- 

2015 

19 000 000 3 635 300 ? 1 årsverk 

805624  

NonCanCase 

NFR 2011-

2015 

   8 947 000    166 718 2,5  

Clarino (Koenr. 

de Smedt) 

NFR 2012-

2019 

49 799 000 7 445 000   

Ludvig Holbergs 

ideologier 

(Sejersted) 

NFR 2012- 

2014 

   5 600 000    700 000  0,7 1,4 mill kr 

1,5 årsverk 

Cato 

(Johansson) 

NFR 2012- 

2014 

   5 200 000    700 000 0,4  1,2 mill kr 

1,25 årsverk 

Nytt Frihum-

prosjekt 

NFR 2013- 

2016 

   8 700 000 1 300 000 1,5  0,5 

Ny postdoktor NFR 2013- 

2016 

   2 900 000   900 000 1   

SUM NFR   128 773 842 18 583 877   

       

803662 

CLARA 

EU 2009- 

2013 

   5 752 440    2 073 739 2  

804705 ELMCIP 

HERA 

EU 2009- 

2013 

   2 905 333       167 985 1  

806297  

Dashish 

EU 2012 - 

2014 

   1 127 911       559 205 ?  

SUM EU      9 978 684    2 800 292   

       



803662 Ludvig 

Holbergs skrifter 

Andre 2009 - 

2015 

   8 000 000 0 ? 2 

805333 META- 

NORD 

Andre 2011 - 

2013 

   2 992 032       239 415   

806048 BFS 

Manuscr. Culture 

Andre 2012- 

2016 

   5 176 125    1 444 430   

806663 SIU 2012 

Kristiansen 

Andre 2012-

2013 

450 000 103 846   

SIU - Lexau Andre 2012-

2015 

3 500 000 1 395 000   

8066696 Bergen 

UFond Brunstad 

Andre 2012-

2013 

150 000 69403   

806697 Meltzer 

Folgerø 

Andre 2012-

2013 

66 000 30 537   

806698 Andre 2012-

2013 

300 000 138 547   

Sum andre   20 634 157 3 421 178   

       

Sum   159 386 683 24 805 347   
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Innspill til budsjettforslag 2013 fra AHKR 
 

1.  Sammendrag 

AHKRs overordnede målsetting er å skape grunnlag for fremragende forskning og 

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

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

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

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

(se pkt. 4), men er bekymret for at UiBs politikk ift dekningsbidrag vil hemme satsing på og 

dermed omfanget av, eksternfinansiert virksomhet framover. Videre er instituttet bekymret for 

den begrensning som legges på forskningsaktiviteten ved at fakultetet ikke gir vikardekning i 

forskningsdelen av stillinger ved langvarige vakanser. AHKR mener fakultetet bør 

konsekvensvurdere denne praksis. 

AHKRs viktigste oppgaver i budsjettperioden vil innenfor forskning være ytterligere å 

videreutvikle og styrke forskningssamarbeidet i regi av instituttets seks forskningsgrupper som 

samler seg om sentrale fagfelt ved instituttet, samt å integrere CMSs ved AHKR. Evaluering av 

forskningsgruppene våren 2011 gir ikke grunnlag for vesentlige forandringer, men det nye 

ansvaret gruppene har fått ift ph.d.-utdanningen, må videreutvikles. Samtidig ser instituttet det 

som viktig å ivareta den individuelle forskningsaktiviteten. Instituttet har derfor etablert og 

prioritert å opprettholde midler til individuelle forskningsformål, samt publiseringsstøtte. 

Instituttet har også satt av midler til faglig virksomhet knyttet til de fire disiplinene. 

 

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

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

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

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

Internt har instituttet tverrfaglige emner som SAS113 (Norwegian Culture and History) og 

HEMB (Historiske og kulturelle perspektiv på helse) og har etablert et tverrfaglig forskningsetisk 

seminar for masterstudenter. AHKR har fram til avslutning tidligst i 2013 faglig og administrativt 

ansvar for tre tverrfaglige og –fakultære bachelorprogram (Antikke studier; Europastudier; 

Midtøstenstudier). Fagtilbudet videreføres deretter primært i regi av andre, men også ved 

integrasjon i fagtilbud eller utviklete emnepakker. Instituttet har ansvar for det tverrfaglige 

masterprogrammet Region og regionalisering, og deltar i masterprogrammet Religious Roots of 

Europe sammen med universitetene i Aarhus, København, Helsinki, Lund og Oslo. AHKR har 

øremerket midler for internasjonalisering, og som et ledd i denne satsningen planlegger instituttet 

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. Alle fagene 

ved AHKR har tidligere prioritert anbefalte utvekslingsuniversitet. AHKR har også avsatt midler 

til studentekskursjoner som instituttet opplever som både samlende og rekrutterende til høyere 

grad. 

Studiepoengproduksjonen ved AHKR samlet har ligget stabilt i årene 2008-2010, men viser en 

økning i 2011. 
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I 2011 gikk tre vitenskapelig ansatte av for aldersgrensen, to ved fylte 70 år og en ved AFP-

ordning (to i arkeologi og en i kulturvitenskap). Stillingene i arkeologi har blitt erstattet, men 

stillingen i kulturvitenskap ble trukket inn. Dette har medført en svekking av faget i forhold til 

emner som kulturformidling, metode og forskningsetikk. Studenttilstrømmingen og 

studiepoengproduksjonen er samtidig i økning, og det foreslås derfor at stillingen gjenopprettes, 

(se pkt. 3). 

I 2012 sluttet en vitenskapelig ansatt i moderne historie; stillingen er utlyst og åtte søkere under 

vurdering. Videre går en vitenskapelig ansatt i religionsvitenskap av for aldersgrensen ved fylte 

70 år; stillingen er utlyst og 26 søkere under vurdering. Også et professorat i middelalderhistorie 

blir ledig, men dette er allerede erstattet (Ersland). 

 

I 2013 blir det ledig tre stillinger i historie, og samtlige må erstattes slik det er vedtatt i gjeldende 

bemanningsplan. Studenttilstrømmingen til historie er fortsatt stor, og studiepoengproduksjonen 

viser en økning på 2.876 poeng fra 2010 til 2011 (fra 16.135 til 19.011). 

 

Den administrative staben må styrkes for i større grad å kunne avlaste vitenskapelig personale. 

AHKR har siden opprettelsen i 2007 og i stadig økende grad opplevd administrativ 

underbemanning. 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.  

 

AHKR prioriterer fire stillinger utenfor rammen, 1 seniorkonsulent (forskningsadministrasjon) og 

3 mellomstillinger (religionsvitenskapelig fagdidaktikk, kulturvitenskap og arkeologisk metode), 

to av disse er vedtatte på ventelisteplass i bemanningsplanen. Stillingene begrunnes med prekære 

faglige behov. 

AHKR ber fakultetet vurdere øremerket tildeling av en stipendiat/post doktorstilling knyttet til 

den nye forskningsgruppen i middelalderstudier (CMS). 

 

Av mindre ombyggingstiltak prioriteres istandsetting av de tiltenkte arkiv- og lagerlokalene i 

kjellerne i Øysteinsgate 1 og 3, samt generell oppussing av kontorer i Øysteinsgate 3, 2-5. etasje 

og i Øysteinsgate 1 3-5 etasje. 

 

Det vises for øvrig til AHKRs innsendte redegjørelse for oppfølging av strategiarbeidet. 

 

2. Prioriteringer innenfor rammen 

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

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

instituttøkonomien nå er brakt under kontroll. Instituttet verdsetter ny og gjennomsiktig 

budsjettfordelingsmodell, samt bemanningsplan. Instituttet forventer at eventuelle justeringer 

ikke i vesentlig grad svekker verken budsjettfordelingsmodellen eller bemanningsplanen som 

forutsigbare handlingsverktøy. 

 

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

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

AHKR åpen for nye innovative forskningsinitiativ også av individuell karakter. Instituttet kan 
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vise til kvalitativt og kvantitativt svært sterke forskningsresultat uavhengig av 

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

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

AHKRs hovedanliggende er kvalitet i forskningen, og instituttet har 7 prioriterte områder 

presentert i forskningsgruppene samt middelalderforskning fra 2013. Vi viser for øvrig til 

innsendt strategisk plan for AHKR. 

 

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

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

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

nedleggingen av de tilrettelagte studieprogrammene, og det foreligger konkret forslag om å 

opprette en studieretning i Midtøstenstudier. Undervisningsportefølgen er riktig dimensjonert ved 

AHKR, det brukes bare fast ansatte eller vikarer for disse, for å gjennomføre undervisningen. 

Emneporteføljen, undervisningstilbud og eksamensformer vurderes løpende. Se for øvrig 

innsendt utdanningsmelding. 

 

Instituttet er opptatt av at universitetsstipendiatstillingene til enhver tid skal være besatt og har en 

løpende vurdering av utlysningstidspunkt. UiBs politikk med hensyn til forlengelser for hver 

eneste fraværsdag, medfører imidlertid uforutsigbarhet i forhold til endelig sluttdato. 

 

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. 

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. AHKR antar at ordningen med øremerkete midler til forskerutdanningen opprettholdes i 

2013, alternativt at instituttenes grunnbevilgning økes og gir grunnlag for instituttinterne 

avsetninger. 

 

Instituttet har fra starten påpekt behovet for økte administrative ressurser knyttet til forskning, 

forskerutdanning og formidling. Større aktivitet særlig knyttet til BOA-virksomheten og til 

formidling har økt behovet ytterligere. Det finnes ikke uutnyttede instituttinterne administrative 

ressurser som kan dekke hele eller deler av behovet. 

 

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

Sverre Bagge, historie: august (desember) 2012 

Lisbeth Mikaelsson, religionsvitenskap: september 2012 

Rex Sean O’Fahey, historie: juni 2013 
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Ståle Dyrvik, historie: oktober 2013 

Sven-Erik Grieg-Smith, historie: november 2013 

Nils Gilje, kulturvitenskap: mai 2014 (planlagt) 

Wigdis Espeland, kulturvitenskap: oktober 2014 

Jan Oldervoll, historie: desember 2014 

Anne-Hilde Nagel, historie: mars 2015 

Ingvild Øye, arkeologi: august 2015 

Torunn Selberg, kulturvitenskap: mars 2016 

Tore Grønlie, historie: mai 2016 

 

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

 

Tre av instituttets historieprofessorer går av med pensjon i 2013. I instituttets fagstrategi og 

bemanningsplan vedtatt i juni 2011, og i fakultetets bemanningsplan ble det vedtatt at disse 

stillingene skal erstattes på følgende måte:  

 

1. Historiedidaktikk 

Siden overføringen av didaktikerne fra Det psykologiske fakultet til de respektive fagmiljøene i 

2004, har Historisk institutt/AHKR hatt to stillinger i historiedidaktikk med ansvar for 

utdanningen innen den integrerte lektorutdanningen og PPU. Ettersom historie er et av de mest 

populære fagområdene som skolefag, har historiedidaktikk alltid vært under press for å ta opp 

flere studenter. Det er ingen grunn til å tro at etterspørselen vi gå betraktelig ned i fremtiden. 

Siden undervisningsoppgavene i didaktikk er krevende og omfattende (skolebesøk) og ikke kan 

overtas av andre ansatte ved instituttet, er det absolutt nødvendig å ha to stillinger i 

historiedidaktikk.       

 

2. Norsk/nordisk/europeisk historie i tidlig moderne tid 

En solid forskningsmessig og undervisningsmessig kompetanse innen norsk/skandinavisk, 

europeisk og ikke-europeisk historie i tidlig moderne tid er en selvsagt forutsetning for et 

universitetsmiljø med ambisjoner om periodemessig, geografisk og metodisk bredde. 

Instituttet går inn for å utlyse en stilling med en relativt åpen romlig definisjon innenfor 

norsk/nordisk/europeisk tidlig moderne historie.   

 

3. Vitenskapshistorie 

Universitetsledelsen etablerte primo 2009 prosjektet ”Vitenskapshistorie” ved AHKR (historie) 

for en fireårsperiode. Prosjektet har kommet godt i gang, er godt forankret i et meget aktivt 

forskningsmiljø (forskningsgruppen Helse, velferd og vitenskap) og har innhentet ekstern 

finansiering (prosjektet ”Meteorologiens historie”). Instituttet ønsker at den nye kompetansen i 

vitenskapshistorie som er relevant for hele UiB, blir videreført og utviklet i fastere rammer etter 

prosjektets slutt i begynnelsen av 2013. Stillingen vil kunne konsolidere og videreutvikle et 

forskningsfelt som har vært et av fagets mest dynamiske og produktive i de siste årene, og som 

gjør historiefaget relevant for andre fag ved UiB (for eksempel med felles finansiering av 

stipendiater med andre fag/fakultet). 
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3.  Prioriteringer utenfor rammen 

Instituttets prioriteringer utenfor rammen er knyttet til nye bemanningsressurser knyttet til 

prekære behov. AHKR imøteser den adminsitrative bemanningsplanen og melder nå også i 

budsjettsammenheng behovet for en seniorkonsulentstilling knyttet til forskningsadministrasjon. 

Stillingene i religionsvitenskapelig fagdidaktikk og arkeologisk metode er vedtatt på 

bemanningsplanens venteliste, og utviklingen på kulturvitenskap tilsier at det er behov for snarlig 

utlysning av en stilling. Stillingene prioriteres slik: 

 

Det foreslås utlyst en administrativ stilling: 

1. Seniorkonsulent (forskning, forskerutdanning, formidling) 

Instituttet har fra starten påpekt behovet for økte administrative ressurser knyttet til forskning, 

forskerutdanning og formidling. Det ble i 2010-2011 lagt ned et betydelig arbeid i å tilpasse og 

videreutvikle ansvars- og arbeidsdelingen i instituttadministrasjonen, og nye stillingsomtaler ble 

endelig vedtatt av instituttrådet i november 2011. Samtidig konkluderes det med, i samsvar med 

resultatet i fakultetets evalueringsrapport, at administrasjonen er for lavt dimensjonert for å kunne 

gi forsvarlig og tilstrekkelig administrativ støtte til forsknings-, forskerutdannings- og 

formidlingsvirksomheten. Det finnes ikke uutnyttede instituttinterne administrative ressurser som 

kan dekke hele eller deler av behovet, og instituttet trenger derfor snarest ytterligere en 

administrativ stilling knyttet til dette feltet. 

AHKR har mange aktive forskere som fortjener bedre administrativ støtte både i forhold til 

forskningsgruppeaktiviteter og profilering. Instituttet har relativt stor aktivitet knyttet til BOA-

virksomhet (se pkt. 4), noe som medfører betydelig administrativt arbeid i forbindelse med 

søknadsprosesser. Administrative ressurser til prosjektoppfølging er imidlertid uforsvarlig små.  

Instituttet har om lag 60 aktive ph.d-kandidater som også krever vesentlige administrative 

ressurser. Når alle nå normalt skal ha pliktarbeid i stipendperioden, medfører dette alene en 

økning i administrative oppgaver, likeledes innføring av midtveisevaluering. Instituttet har nå 

ansvar for forskerutdanningen knyttet til forskningsgruppene og tar i større grad hånd om 

opplæringsdelen. Instituttet ivaretar også det vesentligste ved utlysning av og tilsetting i 

stipendiatstillinger. 

Samtidig har det administrative arbeidet knyttet til formidling og arbeid med nettløsninger økt. 

Det er avgjørende viktig at nettsidene til enhver tid er aktuelle og oppdaterte, og instituttet ser 

flere udekkete behov som for eksempel tilfredsstillende sider på engelsk. Dagens nettløsning er 

arbeidskrevende, samtidig som innføring av ny løsning vil kreve vesentlige investeringskostnader. 

Instituttadministrative oppgaver har økt betydelige knyttet til forskning, forskerutdanning og 

formidling uten at det har fulgt med tilsvarende ressurser. Én stilling kan på ingen måte ivareta 

dette arbeidet, og AHKR har stort behov for en seniorkonsulent knyttet til feltet. 

 

Videre foreslås det utlyst tre vitenskapelige stillinger: 

1. Førsteamanuensis i religionsvitenskapelig fagdidaktikk 

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

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

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

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

samfunnsrelevans og aktualitet.  

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

satsing på lærerutdanning. Dette viser seg imidlertid umulig innenfor rammen av én stilling. 
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Stillingsinnehaveren må alene på undervisningsfronten forholde seg til to utdanningsveier (PPU 

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

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

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

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

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

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

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

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

fagdidaktikk. Det er nødvendig med minimum to permanente fulle stillinger i religionsdidaktikk 

for å kunne tilby et forskningsbasert undervisningstilbud innenfor det integrerte programmet og 

PPU, og for å kunne opprettholde opptak hvert semester. For å avhjelpe den meste prekære 

situasjonen på kort sikt er det opprettet en midlertidig bistilling. Det absolutte minimum er at 

denne bistillingen forlenges ut første halvår 2014. 

 

2. Førsteamanuensis i kulturvitenskap 

Stillingen i kulturvitenskap som ble ledig i 2011 (etter Bente Alver) ble trukket inn i henhold til 

vedtatte bemanningsplan. Begrunnelsen for vedtaket var at kulturvitenskap hadde en vesentlig 

nedgang i studiepoengproduksjonen fra 2007 til 2008, men produksjonen steg allerede året etter 

og overgikk i 2010 nivået i 2007. Økningen fortsatte i 2011, og studenttilstrømmingen er fortsatt 

økende, også til master med 15 søkere (førsteprioritet) høsten 2011. Ytterligere tre stillinger blir 

ledige fram mot 2016, og de fire gjenværende er i aldersgruppen 50 – 60 år. Det er derfor særlig 

viktig å sikre kontinuitet i staben, og AHKR prioriterer nå en førsteamanuensisstilling i 

kulturvitenskap utenfor rammen. 

Kulturvitenskap i Bergen skiller seg fra studiet i Oslo der folkelig kultur er definert som 

kulturhistorie. I Bergen legges det i hovedsak vekt på en samtidsprofil, noe som igjen gjør det 

metodiske i form av felt- og intervjuteknikk, særs viktig. Gjennom stadig utvikling av disse 

begrepene er det metodiske en karakteristisk del av kulturvitenskapen i Bergen. Ved avgangen 

høsten 2011 mistet faget spisskompetanse innenfor dette feltet og på andre vesentlige 

undervisningsområder. Emnene er overtatt av andre lærere, men det er krevende å opparbeide ny 

kompetanse samtidig som man har ansvar for andre deler av faget. Uten at den avgåtte professor 

hadde stilt opp som timelærer og underviser i disse emnene, hadde det vært vanskelig å gi et 

faglig forsvarlig undervisningstilbud. Dette kan midlertid ikke forventes å være en langvarig 

ordning.  

Ansettelsesprosesser tar lang tid, og faget har akutt behov for forsterking og fornying. Det er 

således nødvendig med snarlig utlysning av en stilling i kulturvitenskap. 

 

3. Førsteamanuensis i arkeologisk metode 

Arkeologifaget har klart å opprettholde et høyt opptak av både  bachelor, master- og 

doktorgradsstudenter til tross for at det ved oppstarten av AHKR i 2007 var betydelig 

underbemannet. Faget har derfor hatt svært høy produksjon regnet per tilsatt, og tilstrømmingen 

til faget er fortsatt høy og stabil. Denne positive utviklingen ble kommentert spesielt i 

fagdimensjoneringsrapporten i 2010, og en stilling i arkeologisk metode ble i fjor vedtatt på 

venteliste i den justerte bemanningsplanen. 

Arkeologiutdannelsen er både en akademisk utdannelse og en profesjonsutdannelse. En stor del 

av arbeidsmarkedet for studentene finnes i fylkeskommunene og museene rundt omkring i landet. 
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Dette betyr at mange av de ferdig utdannede arkeologene i dag går direkte ut i stillinger i 

forbindelse med arkeologiske undersøkelser både innenlands og utenlands. 

Det er her viktig å peke på at arkeologi er et fag som i stor grad skiller seg fra mange av de øvrige 

humanistiske fag når det gjelder metoder og kilder. For det første spiller arkeologisk feltarbeid en 

svært viktig rolle i faget. For det andre har arkeologi – selv om det er et humanistisk fag – også et 

sterkt slektskap til samfunnsvitenskapene, særlig antropologi. For det tredje er faget betydelig 

influert av naturvitenskapene. Dette betyr at arkeologer må beherske et stort spekter av 

geografiske og kvantitative metoder som naturlig nok stiller spesielle krav til de yrkesutøvende 

arkeologene. Arkeologifaget er i dag i sterk utvikling internasjonalt, og dette gjelder særlig i 

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

uunnværlige ledd i den arkeologiske kunnskapsproduksjonen ved at de gir muligheter for ny 

innsikt i forhold som relasjonen mellom mennesker og naturmiljøet eller i opphavsområder for 

mennesker og gjenstander og å studere dette i et langtidsperspektiv. 

Det er således en helt sentral oppgave for arkeologifaget å undervise i metode i emner knyttet opp 

mot kunnskapsbasert forvaltning av det lovpålagte kulturminnevernet, men også i forhold til 

nyere analysemetoder i internasjonal forskning. Det har avgjørende betydning at studenter får dyp 

innsikt i fagets brede metodiske grunnlag gjennom hele studieløpet, og sentralt i denne 

sammenheng står et feltkurs på internasjonalt nivå. Dette er nødvendig for å følge opp behovet i 

samfunnet, og det vil dermed også være mer attraktivt for dyktige norske studenter å søke seg til 

Bergen.  

Fagmiljøet ønsker en sterkere satsing på undervisning og forskning i arkeologisk metode, og en 

fast stilling på fagfeltet er en nødvendig forutsetning for en slik satsing. Samtidig vil stillingen 

kunne bidra med undervisning og samarbeid på tvers av periode- og regiongrenser og bidra til en 

klar forsterkning av fagets profesjonsutdanning. 

 

4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)  

AHKR mottar større eksternfinansiering i 2012 enn i 2011 og betydelig større enn i årene 2007- 

2008.  Måltall for 2012 opprettholdes på 17 millioner som et nøkternt anslag.. Foreløpige tall 

tyder på at det kan bli høyere, men det vil trolig på noen prosjekt være forskyvninger til 2013. 

Samtidig er det nettopp kommet inn et nytt større treårig prosjekt (digitalisering av arkiver i 

Sudan) med oppstart allerede i 2012. 

 

Samlet eksternfinansiering for 2013 anslås til å bli omtrent som 2012, kanskje noe mindre. Flere 

store prosjekter avsluttes i 2012, og instituttet fikk ingen store FRIHUM tildelinger i år. Det er 

søkt om midler for en del prosjekt med oppstart i 2013. Et måltall for 2013 på 17 millioner er 

derfor også en nøktern beregning. 

 

 Nye eksternfinansierte stipendiater og postdoktorer i 2012 er en stipendiat finansiert av ”Andre” 

(meteorologiens historie).  Instituttet har 5 øremerkede departementsfinansierte stillinger, en av 

disse kan regnes som en egenandel i prosjektet Norges fiskeri- og kysthistorie. For øvrig regnes 

prosjektledelse og egen forskning inn som egenandeler i noen prosjekter. 
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Resultatindikator Resultat 2010 Resultat 2011 Måltall 2012 Måltall 2013 

Forskningsrådsfinansiert 

virksomhet *) 

 

5208 

 

7792 

 

7000 3400 

EU-tildeling 1309 1692 2000 2700 

Annen finansiering 2671 5367 8000 10900 

BOA totalt 9188 14851 17000 17000 

Alle tall i tusen kroner. 

*) Eksternfinansiert del av CMS er nå inkludert i fakultetets totale BOA- regnskap. Deler av den 

eksternfinansierte virksomheten omfatter forskning innenfor AHKRs fagområder, men er ikke 

inkludert i instituttets tall. 

 

Prosjektoversikt som etterspurt, ser slik ut: 

Prosjekt Fin. 
kilde  

Periode  Total-
budsjett  

Budsjett 
BOA-
inntekt 
2013  

Ekstern-
finansierte 
antall 
årsverk 
2013 
(stip/pdok/ 
forsker)  

Egeninnsats 
(kr/årsverk)  

Merchants and 
missionaries 

NFR 2011-
2015 

7716 2416 2  

Norges fiskeri- 
og kysthistorie 

Andre 2009- 
2014 

17175 3534 0,5  

Tracsymbols EU 2010- 
2014 

14569 2682 2  

Meteorologiens 
historie i Norge 

Andre 2011- 
2016 

8966 3031 3 0,2 

Making Racism NFR 2011- 
2014 

2885 961 1  

Stortingets 
historie 

Andre 2011- 
2014 

1000 1000 1  

Digitalisering av 
arkiver Sudan*) 

Andre 2012- 
2014 

12000 4000   

Nordcorp NOS-HS 2009- 
2013 

1305 119   

Nordisk 
kjønnskonf **) 

NFR 2012-  230   

Nordisk etnolog-
konferanse **) 

NFR 2012-  228   

Meltzerbevilgnin
ger 

 2012-  400   

Bendixen  2012-  30   

 

*) Prognose for 2013 

**) Konferansen i 2012, regnskap avsl. 2013 
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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 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 universitetets 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 og der instituttet står uten mulighet til å styrke feltet innenfor eksisterende 

administrativ bemanning (se pkt. 3).  

Egeninnsats i forskningssatsingen vurderes løpende ift aktuelle prosjekt. Instituttets klare politikk 

på å utlyse stipendiatstillinger åpent, men kan vurderes som egeninnsats for særlig lovende 

prosjekt. 

 

5. Mindre ombyggingstiltak 

Etablerte gjennomganger mellom Øysteinsgate 1 og 3 var en forutsetning for 

instituttsammenslåing og samlokalisering i 2007. AHKR har gjentatte ganger de siste årene purret 

på iverksetting av prosessen, uten å oppnå resultat. Instituttet har derfor i 2012, ut fra HMS-

hensyn, vedtatt selv å finansiere bygging av gjennomgang i 3. etasje. 

I 2011 bekostet instituttet oppussing av fellesareal i Øysteinsgate 1 og 3, utskifting og 

harmonisering av møblene i fellesarealene gjenstår. 

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

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

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

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

anbefalinger fra SINTEF. 

I tillegg er det behov for generell oppussing av kontorene i Øysteinsgate 3 (2.-5. etasje) og 

Øysteinsgate 1 (3.-5. etasje). Lokalene er nedslitte, mørke og gir lite trivelige arbeidsplasser. 

  

6. Evalueringer 

Ikke aktuelt for AHKR i perioden. 

 

7. Overføringer av instituttrammer fra år til år 

AHKR ser det som svært viktig at det etableres en fast ordning for overføringer fra ett budsjettår 

til neste. Ordningen må være avklart og forutsigbar, og den må gi mulighet for fornuftig 

planlegging i bruken av instituttmidler. Det er uheldig når målet hvert budsjettår er å nullstille 

alle avsetninger og fordelinger. Samtidig erkjenner instituttet behovet for at reservene ikke 

bygges opp i for stor grad og mener derfor det er nødvendig å sette en ramme for overføring av 

udisponerte midler. Underskudd bør normalt overføres i sin helhet. AHKR ser ikke at en slik 

modell vil føre til at ”fakultetsnivået utarmes i perioden med utfordringer i økonomien”. 

Instituttet støtter fakultetets forslag og finner tekstforslaget dekkende. 

 



 

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 

 

   

 

 

Budsjettforslag 2013 - innspill fra FoF 

 

1 Sammendrag 

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier driver undervisning og forskning i filosofi og idéhistorie, 

innbefattet undervisningen til universitetets Examen philosophicum-tilbud. Vi har også det 

administrative ansvaret for HF sine Examen facultatum-emner og har det faglige ansvarer for 

videreutdanningstilbudet ”Norge som innvandringsland” – bestående av fire ulike emner a 15 

studiepoeng. 

 

Ved inngangen til budsjettåret 2013 vil det være i alt 55,95 årsverk knyttet til instituttet, fordelt på 69 

personer. Stillingene fordeler seg slik på ulike kategorier: 

 

Stillinger ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved inngangen til 2013 

Stillingstype Årsverk Personer 

Professor (inkl. instituttleder) 9,60 10 

Professor II (eksternfinansiert) 0,20 1 

Førsteamanuensis 5,00 6 

Førstelektor 9,55 12 

Universitetslektor 10,60 16 

Postdoktorer (3 NFR-finansierte) 4,00 4 

Stipendiater (1 NFR-finansiert) 7,00 7 

Forskere (eksternfinansierte) 2,40 5 

Administrativt ansatte 7,60 8 

Totalt 55,95 69 

 

Tabellen bærer bud om et institutt i sterk vekst – men veksten arter seg ikke som flere stillinger på 

fagstudiene våre. Her er det nå ca. 11,35 årsverk i alt (inkl. en halv stilling tilknyttet 

Wittgensteinarkivet) – mot 18,5 årsverk ved årtusenskiftet. Tallet på 11,35 må dessuten sees i lys av 

at 1/3 av undervisningsvolumet for disse går til Examen philosophicum. Korrigert for dette snakker vi 

dermed om i underkant av 8 undervisningsårsverk.  

 

Veksten viser seg dermed i andre typer stillinger, og i stor grad eksternfinansierte. 

Referanse Dato 

2012/4975-STT 29.05.2012 
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Instituttet har nå 10 ulike forskningsgrupper, men vi er nå inne i en prosess der tallet på disse vil 

reduseres. 

 

 

2 Prioriteringer innenfor budsjettrammen 

 

Instituttet arbeider med å revidere bachelorprogrammet i filosofi, både for å gjøre emneporteføljen mer 

fleksibel og lettere å tilpasse til studier på andre institutter/fakulteter, i tillegg til at man ønsker en 

kvalitetsmessig styrking. Som et ledd i dette vil vi også vurdere framtiden til spesialiseringen i 

idéhistorie. 

 

Vi er også i en begynnende fase i et samarbeid med Institutt for økonomi og Institutt for 

sammenlignende politikk, der målsetningen er å utvikle et studietilbud i ”Filosofi, politikk og økonomi” – 

en anerkjent fagkombinasjon i engelsktalende land (og nylig også opprettet som et eget program ved 

Universitetet i Tromsø). Jf. f. eks. http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy,_Politics_and_Economics) 

 

Instituttet tilbyr også kursene SPIK250, et kurs i bachelorprogrammet ”Språk og interkulturell 

kommunikasjon”, samt kurs i ”Praktisk argumentasjon” fra høsten av – et element i 

bachelorprogrammet for retorikk. 

 

Vi er ikke kjent med avganger som ikke er tatt høyde for i bemanningsplanen (bortsett fra en 60 % 

stilling som avgår tre år tidligere enn forutsatt i planen), men vi har gode grunner til å tro at et par av 

våre professorer som nå nærmer seg 67 vurderer delvis pensjonering (40 %). Vi plikter å gjøre 

oppmerksom på at instituttet er i en uhyre sårbar situasjon når det gjelder bemanningen ved 

fagstudiene. Av de 11 ansatte her, står 5 av dem på terskelen til delvis eller hel pensjonering, og vi er 

allerede nå i den situasjonen at vi må bruke timelæremidler for å dekke inn sentrale deler av 

undervisningsporteføljen. 

 

Instituttet har p.t. 6 stipendiathjemler, samt en særskilt tildelt postdoktorhjemmel. 

 

Vi er nå i sluttfasen med å tilsette i 3 av disse hjemlene, til erstatning for de som opprinnelig hadde 

sluttdato 31. august 2012. Samtlige av disse får imidlertid forlenget sluttdato. Vi ser for oss at to av de 

tre (inkludert den 6. hjemmelen som ble bevilget av fakultetsstyret i januar) vi nå ansetter får startdato 

1. september, mens den tredje starter 1. januar 2013. Ytterligere ett stipend blir lyst ut i høst, og vi ser 

for oss at denne får startdato 1. august 2013. 

 

Den neste (og 5.) hjemmelen lyses ventelig ut tidlig på høstparten i 2013, mens den 6. hjemmelen ble 

besatt for 9 måneder siden.  

 

Det meste av den direkte ekstrakostnaden med at stipendiatene forlenger sine stipend p.g.a. 

sykemeldinger o.l, vil være dekket med denne planen. 

 

Ved Examen philosophicum er vi i en tidlig fase i en omorganisering av studietilbudet. Etter en mindre 

justering for tre år siden, som ikke rokket ved de mer fundamentale elementene i tilbudet, ser vi nå for 

oss en noe større innholdsmessig og organisatorisk endring – til dels motivert av innspill fra 

fakultetene.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy,_Politics_and_Economics
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I forbindelse med dette mener vi tiden nå er inne til å starte arbeidet med en bemanningsplan også for 

Examen philosophicum, en plan som bør sees i sammenheng med den eksisterende 

bemanningsplanen vår, knyttet til fagstudiepersonellet. 

 

Når det gjelder forskerskoler, er vi fortsatt en del av ”Forskerskolen for kultur og samfunn”, sammen 

med AHKR. Den eksisterer imidlertid bare på papiret (og knapt nok det) for vår del, og en 

forholdsmessig andel av midlene er overført til vårt institutt. Vi har imidlertid, som kjent, fått midler av 

NFR til å utvikle en nasjonal forskerskole i filosofi og idéhistorie – gjennom NFR-prosjektet 

”Development and organization of two research training courses for PhD students in Philosophy and 

History of Ideas” (NOK 1,56 mill. over 3 år).  

 

Vi opplever at våre forskningssatsninger er i godt samsvar med fakultetets forskningsstrategi. Vi har 

nå et større fokus på kvalitet, konkretisert f. eks. i form av økt vektlegging på at publisering skjer i 

internasjonalt anerkjente tidsskrifter, vi er i ferd med å øke den eksternfinansierte forskningen 

vesentlig og vil arbeide videre med siktemål om et høyt omfang av denne. Vi er dessuten midt inne i 

en prosess der forskergruppeorganiseringen revideres. 

 

Instituttets strategi går fram til 2013, og vi er så vidt i gang med utarbeidelsen av et revidert dokument. 

I påvente av dette, henviser vi til det strateginotatet som ble sendt NFR i kjølvannet av den nasjonale 

evalueringen. Her fremheves politisk filosofi, sinnsfilosofi og metodeutfordringer i skjæringspunktet 

mellom idéhistorie og filosofihistorie som viktige satsingsfelter for instituttet i årene som kommer. Vårt 

strateginotat følger også opp HFs vektlegging på kvalitetsheving, internasjonalisering og tverrfaglighet. 

 

 

 

3 Prioriteringer utenfor budsjettrammen 

 

Vi prioriterer utviklingen av et sterkt forskningsmiljø, på et høyt internasjonalt nivå, på områder med 

klar samfunnsrelevans, som er sentrale for UiBs og HFs satsingsområder. Vi har derfor som 

målsetting å gi alle vitenskapelige ansatte normale forskningsbetingelser i sine stillinger og rekruttere 

de beste ved nyansettelser. For å få dette til trenger vi flere muligheter til tidsbegrensede ansettelser 

på postdoktornivå, fra ordinære postdoktor-hjemler til kombinerte undervisnings-/postdoktorstillinger. 

Vi ønsker en dialog med Fakultetet om dette og har nedenfor angitt tiltak som kan brukes.  

 

Vi ønsker også å fremheve at det er en nær sammenheng mellom vår strategi for å styrke forskningen 

og våre planer om revidering av undervisningstilbudet i retning av å tiltrekke oss studenter utenfor 

filosofifaget.  Vi er i gang med å utvikle undervisningstilbud i politisk filosofi, idéhistorie og retorikk som 

kan inngi studieløpet til studenter fra andre fag. Alle våre forslag, både utvikling av undervisningstilbud 

og de som er rettet mot styrking av forskning, er knyttet opp mot denne sammenheng mellom 

forskning og undervisning. Dette gjelder også vårt internasjonale samarbeid, med blant andre 

Makerere i Uganda og med Beijing, som begge er sentrale innenfor UiBs satsing. 

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ønsker å prioritere følgende tiltak utenfor budsjettrammen 

for 2013: 

 

 Instituttets pågående generasjonsskifte er velkjent også for fakultetsledelsen. For oss er det 

avgjørende viktig at vi kan rustes opp bemanningsmessig i årene som kommer, dersom vi skal 

kunne opprettholde et fagmiljø med forsvarlig høy kvalitet. I den forbindelse vil ytterligere 

postdoktorhjemler eller tilsvarende tiltak være det aller beste tiltaket slik vi ser det. 
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A) Vi ønsker i den forbindelse at postdoktorressurser til dels kan tilbys noen av våre 

deltidsansatte med doktorgrad – med sikte på etablere kombinerte forsker-

/undervisningsstillinger, og ønsker en dialog med fakultetsledelsen om hvordan dette kan 

effektueres på best mulig måte. 

 

B) Vi ønsker også en ordinær postdoktorhjemmel for å styrke særlig trengende felter i 

forbindelse med generasjonsskiftet ved instituttet.  

 

Årlig kostnad for to postdoktorhjemler settes til kr. 1,35 mill.  

 

 I fakultetets bemanningsplan skal stillingsavgangene i perioden 2012-2016 (4,2 årsverk) 

erstattes med tre nyutlysninger (i 2013, 2015 og 2016). Grunnet tidligere avgang enn ventet 

for en av våre ansatte (60 %) vil vi nå be om å få forsere bemanningsplanen noe og lyse ut og 

besette to stillinger i 2013 (fra august). I bemanningsplanen er det, etter det vi kan forstå, lagt 

til grunn at vi mister en stilling i 2012, mens realiteten er at vi mister 1,6 i 2012 og ytterligere 

minst 0,6 i 2013. 

 

Den økonomiske virkningen for 2013 - om vi forutsetter at begge stillingene besettes fra 

august 2013 - vil være 0 dersom det antas at den tiltenkte tiltredelsen i bemanningsplanen 

skjer fra 1. januar. 

 

 Vi ønsker, uavhengig av ovenfor nevnte tiltak, å omgjøre en av våre seks stipendiathjemler til 

en postdoktorstilling. Om det antas tiltredelse i august, vil den økonomiske virkningen for 2013 

bli på ca. 35 000, mens virkningen i de to påfølgende kalenderårene blir på anslagsvis 75 000. 

 

 Vi er i et begynnende samarbeid med bachelorprogrammet i retorikk, der vi fra kommende 

høst tilbyr emnet RET208 Praktisk argumentasjon. I sitt budsjettinspill for 2013 har Institutt for 

media og kommunikasjon søkt om midler til et universitetsstipend i argumentasjonsteori, som 

de bl. a. begrunner slik: 

 

Argumentasjon er et helt sentralt emne både for studenter og forskere. Det er i sin natur interdisiplinært 

og faller derfor lett utenfor institusjonelle, faglige rammer. Argumentasjon står særlig sentralt i 

Akademisk skriving og Retorikkprogrammet (tverrfakultært samarbeid mellom SV og HF). Ved 

INFOMEDIA er argumentasjonsteori sentralt i to forskningsgrupper. Retorikkgruppen arbeider med 

språklig og visuell argumentasjon, i forskningsgruppen for Logikk og interaksjon forskes det på logikk og 

resonneringssystemer. En ph.d på dette området vil styrke samarbeidet mellom ulike fagtradisjoner ved 

INFOMEDIA, men også bidra til tverrfakultært samarbeid (med Filosofi og Juridisk, hvor Eivind Koflaath 

har forsket på juridisk argumentasjon). Tiltaket vil være forankret i satsingsområdet Kommunikasjon, 

informasjon, kultur. Oppstart er planlagt august 2013. 

 

Ved FoF ser vi med glede på dette initiativet, og ønsker å følge det opp med å søke om midler 

til en større (tverr)faglig arrangement/konferanse i 2013 som fokuserer på filosofien rolle i 

retorikkforskningen. 

 

Vi søker om kr. 85 000 til dette tiltaket. 
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 Som nevnt i innledningen er vi i gang med å utvikle et samarbeid med Institutt for økonomi og 

Institutt for sammenlignende politikk med sikte på et undervisningstilbud i filosofi, økonomi og 

politikk. Vi har håp om at dette i løpet av de neste årene kan manifestere seg i et nyopprettet 

studieprogram i ”Filosofi, økonomi og politikk”. Dette er imidlertid et krevende arbeid, og vi har 

god bruk for en del utviklingsmidler til dette. 

 

Vi søker om kr. 70 000 til dette arbeidet. 

 

 

4 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 

 

Instituttets vekst gjenspeiler seg i en betydelig økning i eksternfinansiert virksomhet.  

 

I vedlegget gis en oversikt over den samlede prosjektporteføljen pr. dato. I sum er budsjettet for 2013 

på kr. 9 059 000, mens totalbudsjettet for prosjektene listet over summerer seg til kr. 27 339 000. Vi 

har her valgt å ikke budsjettere med inntekter fra nylig søkte prosjekter, selv om vi har god tro på at vi 

kan få tilslag på noen av disse. 

 

Vi gjør oppmerksom på at vi også har en del mindre tildelinger (hovedsakelig fra Meltzerfondet) som 

ikke er listet i denne oppstillingen. 

 

Instituttet vil i første omgang prioritere NFR-prosjekter i årene som kommer.  

 

 

5 Mindre ombyggingstiltak 

 

Vi melder inn behov for følgende ombyggings-/vedlikeholdsbehov, i det vi med glede registrerer at noe 

av det aller viktigste for oss i tidligere budsjettinspill er i ferd med å bli effektuert i disse dager, nemlig 

utskifting av vinduer mv. på Sydnesplassen 12/13: 

 

1) Innvendig opprustning av Fastings Minde, inkludert omgjøring av 3. etasjen til to 

kontorplasser. 

 

2) Dersom fakultetets informasjonssenter flyttes til Sydneshaugen, vil vi her gjenta vårt sterke 

ønske om å overta de ledige lokalene i 1. etasje på Sydnesplassen 12/13. Vi trenger som 

kjent flere kontorer, selv om vi når har fått til en midlertidig løsning som avhjelper oss det 

kommende semesteret (Villaveien). 

 

Instituttet har også et udekket behov når det gjelder fellesarealer av ulikt slag, og en 

omgjøring av infosenterets lokaler vil kunne bidra til å løse det som ikke bare er et 

lokaliseringsproblem, men i høy grad også et arbeidsmiljøproblem.  

 

Vi vil tro at eventuelle ombyggingskostnader er nokså beskjedne, og stipulerer tiltaket til 

150 000.    

 

3) Midler til ombygging/utvidelse/bruksendring av kjøkken med tilhørende areal i 3. etasje på 

Sydnesplassen 12/13. Vi trenger bl. a. å oppgradere dette med sikte på bruksendring og 

supplere det med en oppvaskmaskin og annet utstyr/møblement.  
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Vi ber om kr. 30 000 til dette, til supplering av en betydelig egenandel. Også dette tiltaket kan  

motiveres ut fra HMS-hensyn. 

 

Tidligere har vi som kjent, flere ganger, meldt inn ønske om å få omgjøre et par av 

undervisningslokalene til lesesalsplasser for bachelorstudenter, begrunnet ut fra læringsmiljømessige 

hensyn. Vi har forstått at dette ikke er helt ukomplisert og at det i prinsippet arbeides med det som 

ledd i en større prosess. Vi vil likevel gjenta vårt ønske om dette tiltaket også her. 

 

 

6 Evalueringer 

 

Instituttet ble som kjent evaluert av NFR i 2010, og to av de større eksternfinansierte prosjektene listet 

i oppstillingen over, er et direkte resultat av denne evalueringen: ”Development and Organization of 

two Research training courses for PhD students in philosophy and the History of Ideas” og 

”Philosophy, Neuroscience and Ethics”. 

 

 

7 Overføringer av instituttrammer fra år til år 

 

FoF mener at overskudd eller underskudd i instituttregnskapet bør kunne overføres i sin helhet fra et 

år til et annet, og har vanskeligheter med å forstå at det settes en begrensning på 5 % av 

totalrammen. 

 

For vårt institutt vil selv små fluktuasjoner i noen av indikatorene, særlig avlagte 

doktorgradsdisputaser, gi store utslag i driftsøkonomien. Det kan derfor i noen tilfeller være en dyd av 

nødvendighet å budsjettere bevisst med overskudd med tanke på overføring. 

 

Vi er likevel enige i at øremerkede bevilgninger som smådriftsmidler, belønningsmidler basert på 

publisering (og andre belønningsmidler) bør forbrukes i bevilgningsåret. 

 

Vel så viktig som overføringsmekanismene, er at selve budsjettprosessen forseres i forhold til det som 

har vært vanlig de siste årene. Selv om vi får en pekepinn i fakultetsstyrets desembermøte, ville det 

vært en stor fordel med et bevilgningsbrev nesten umiddelbart etter dette. Om ikke alt er helt klart så 

tidlig, må det kunne gå an å justere budsjettet i form av tilleggsbevilgninger senere. 

 

 

 

Reidar Lie 

instituttleder Steinar Thunestvedt 

 administrasjonssjef 
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VEDLEGG TIL AVSNITT OM BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERING 

 

OVERSIKT OVER PROSJEKTPORTEFØLJEN VED FOF 

Prosjekt Finansiering Periode Totalbudsjett Budsjett 

2013 

Eksternfin. 

årsverk 

Egeninnsats 

AGORA EU 2011-13 5,1 mill. 1,7 mill 3,90 2,55 mill./ 

2 årsverk 

Resource 

Scacity….. 

NFR 2012-13 180 000 90 000 0 0 

Poetry and 

Philosophy 

NFR 2012-15 6,66 mill. 2,45 mill. 6 0 

Development 

and org…….. 

NFR 2011-14 2,0 mill. 669 000 0,2 447 000/ 

0,3 årsverk 

Shaping a 

domain of… 

NFR 2012-14 2,73 mill. 895 000 3,0 0 

Philosophy, 

Neuroscience 

NFR 2012-14 4,31 mill. 1,4 mill. 0,25 0,3 

DM2E EU 2012-14 658 000  0,8 131 000/ 

0,2 årsverk 

Interculturalism 

and Diversities 

NordForsk 2011-12 872 500 290 000 0 0 

Frege and the 

Distinction… 

NFR 2010-13 2,94 mill 825 000 3,0 0 

Conference 

management 

NIH 2011-12 744 600 390 000 0 0 

Nordic Network 

for Phil. anthr… 

NordForsk 2011-13 900 000 300 000 0 0 

Filosofiens 

rolle.i allm…. 

MELTZER 2012-13 244 000 50 000 0,35 0 

 

Vi tar forbehold om den eksakte nøyaktigheten i noen av tallene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Griegakademiet - Institutt for musikk 
 

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

Griegakademiet - Institutt for musikk 

Telefon 55 58 69 50 

Telefaks 55 58 69 60 

grieg@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Lars Hillesgt 3 

Bergen 

Saksbehandler 

Kjerstin Tønseth 

55586963 
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Budsjettforslag 2013 - innspill fra Griegakademiet - Institutt for 
musikk 

De senere årene har Griegakademiet – Institutt for musikk (GA) nådd en rekke viktige mål og 

milepæler. Dette har ført til en viss styrking de senere årene, noe som er positiv. GA har 

også selv bidratt til styrkingen gjennom å øke studiepoengproduksjonen, både innenfor 

musikkterapi og utøving. Samtidig har GA fremdeles store utfordringer som det må arbeides 

videre med. De to viktigste er a) sluttføring av overflyttingen av musikkterapi til UiB og b) 

videre oppfølging av den eksterne evalueringen. 

 

Vi vil innledningsvis minne om de store utfordringene HF og GA står ovenfor, formulert slik i 

fakultetets strategiplan: 

Forsking og kunstnarleg utvikling er likestilte aktivitetar ved fakultetet. Ein stor 

utfordring for fakultetet er finansieringa av utdanninga i utøvande musikk ved 

Griegakademiet og det kunstnarlege utviklingsarbeidet som er knytt til denne. Som 

dokumentert i den eksterne evalueringa av Griegakademiet lagt fram i 2011, lar denne 

verksemda seg vanskeleg organisere og finansiere tilfredsstillande innanfor fakultetet 

sine ordinære rammer og dagens fordelingssystem ved UiB. 

 

Vi mener denne vurderingen er riktig og må ligge til grunn for det videre arbeidet med å 

oppgradere Griegakademiet slik at virksomheten kan sammenlignes med tilsvarende 

studiesteder, nasjonalt og internasjonalt.  

 

Utfordringene vi står ovenfor forsterkes av et betydelig etterslep, både når det gjelder lokaler, 

utstyr og stillinger. Etterslepet kan spores tilbake til rammevilkårene for Bergen 

musikkonservatorium, som ble overført til UiB "på rot" i 1995. 

 

Finansieringsmodellen for GA må derfor gjennomgås slik at instituttet får en realistisk 

forutsigbarhet knyttet til 

a) Avsetninger til instrumenter og utstyr/ infrastruktur 

b) Avsetninger til FoU i sentrale stillinger 

c) Avsetninger til timebasert undervisning 

d) Finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid 

Referanse Dato 

2012/4975-KJT 04.07.2012 
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Notater om a) disponeringen av den millionen GA fikk av UiB som permanent styrking av 

grunnbudsjettet fra 2012 og b) om bemanning på musikkterapi (Brynjulf Stige og Simon 

Gilbertson) er vedlagt 

 

Vi ønsker å ha en tett dialog med fakultetet om budsjettinnspill for 2013 og ber derfor om et 

møte i august i forkant av fakultetsstyrets behandling av budsjettinnspill for 2013. 

 

Griegakademiet – Institutt for musikk oversender med dette følgende innspill til budsjett for 

2013: 

 

1. Sammendrag 

GA har internasjonalt anerkjente utøvere, forskere og lærere og er en viktig kulturaktør i 

Bergen. Vår profil bygger på sterke fagmiljøer innen: 

 Utøving; klassisk, jazz og tradisjonsmusikk (ved Ole Bull Akademiet på Voss) 

 Komposisjon, fundert på moderne kunstmusikk.  

 Musikkvitenskap 

 Musikkterapi 

 Musikkpedagogikk 

 

GA rommer både kunstnerisk utviklingsarbeid og ulike teori- og forskningstradisjoner. Vårt 

mål er å skape stimulerende møteplasser for disse fagmiljøene. 

 

I tråd med strategien for UiB skal kvalitet være rettesnor for både forsking, kunstnerisk 

utviklingarbeid, utdanning, formidling, arbeidsmiljø og administrasjon. GA skal være både 

lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt orientert. For 2011-2015 er det identifisert 

følgende strategiske hovedmål: 

 

 Omdømme og posisjon skal styrkes. 

 Kunstneriske disipliner: holde høyt internasjonalt nivå og være blant de ledende i 

Norge på å utdanne musikere og komponister. 

 Musikkterapi: være i internasjonal forskningsfront og videreutvikle det integrerte 

mastergradsprogrammet dimensjonert for 60 studenter. 

 Musikkvitenskap: Utvikle ny fagprofil i samspill med Senter for Griegforskning og 

etablere studietilbud på både bachelor- og masternivå dimensjonert for 60 studenter. 

 Musikkpedagogikk: utvikle faget som forskningsfelt og universitetsfag. 

 Utvikle en mer hensiktsmessig organisatorisk tilknytning til HF og UiB. 

 Lokaler og utstyr må oppgraderes til internasjonal standard. 

 

GAs faglige virksomhet foregår i dag i tre bygninger, til dels i lokaler som egner seg dårlig. 

Sett i lys av hard konkurranse med de store musikkutdanningsinstitusjonene internasjonalt vil 

en samling av alle fagmiljøer i gode lokaler være av avgjørende strategisk betydning for GA i 

årene som kommer. Hvis GAs fagmiljøer samles i Nygård skole vil bygget kunne bli et 

"Musikkens hus" midt i Bergen sentrum. Musikkens hus vil da synliggjøre og styrke Bergen 

som kulturby og UiB som et forskningsuniversitet med vitale estetiske fagmiljøer. Musikkens 

hus vil få en lokal, regional, nasjonal og internasjonal funksjon i spenningsfeltet mellom kunst 

og vitenskap. 
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Disse strategiske målene er – sammen med konklusjonene i den eksterne evalueringen – 

utgangspunkt for våre budsjettinnspill og prioriteringer. 

 

 

2. Prioritering innenfor rammen 

2.1 Stillinger 

 

2.1.1 Musikkterapi 

Bakgrunnen for at musikkterapimiljøet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane ønsket 

overflytting til UiB eller UiS var ønsket om årlig opptak og jevn rekruttering til 

masterprogrammet, som på den tiden var akkreditert ved Norges musikkhøgskole. I de 

forhandlingene som ble gjennomført i 2005 gikk det fram at årlige opptak ville kreve en 

utvidelse av fagstaben fra 4 til 6 stillinger. UiB valgte å bygge opp musikkterapi trinnvis, 

med én ny fagstilling i 2006, supplert med en postdoktorstilling fra UiB og en 

stipendiatstilling fra HF i 2009. Hensikten med denne løsningen var at vi skulle vurdere 

stillingsbehovet på nytt etter at rekrutteringspotensialet til studiet var kartlagt. I 2010 

gjorde styret for UiB et vedtak om omgjøring av studiemodellen til et femårig integrert 

masterprogram, slik at det fra 2013 blir 60 studenter i studiet, fordelt på 5 kull. 

Omgjøringen skjedde innenfor etablert ressursramme, men med en klar forventing om at 

flytteprosessen ble fullført i form av at postdoktor- og stipendiatstilling ble konvert til "den 

sjette stillingen".  

 

Fagmiljøet er svært aktivt på forskningssiden og lykkes godt med ekstern finansiering. 

Miljøet er videre meget aktivt i regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidsfora og 

har en sentral rolle i oppbyggingen av Grieg Research School in Interdiscsiplinary Music 

Studies. Samlet sett er det derfor snakk om et produktivt miljø som kan miste 

utviklingskraft dersom det ikke tilføres denne sjette stillingen som er nødvendig for en 

forsvarlig dekking av undervisningstilbudet.  

 

2.1.2  Musikkvitenskap 

Da Griegakademiet ble opprettet i 1995, som et samarbeidstiltak mellom UiB og HiB, var 

det en forutsetning at musikkvitenskap skulle bygges opp. HiB skulle gi tilbud på 

cand.mag.-nivå og UiB skulle opprette hovedfag.  UiB overførte Arne Bjørndals samling 

med én fagstilling til GA. I tillegg ble én professorstilling overflyttet fra Sosialantropologisk 

institutt til GA. Planen var videre å bygge ut med tre fagstillinger til. Dette ble forsøkt 

realisert, men naturlig avgang pluss oppsigelser gjør at GA i dag sitter med kun én stilling 

besatt. Av flere grunner klarte ikke HiB å utvikle et tilbud som kvalifiserte kandidater til 

hovedfag og siden utøvende grunnstudier heller ikke kvalifiserer for opptak til 

musikkvitenskap på hovedfags/masternivå ble rekrutteringen svak og ustabil. Det er derfor 

klart at UiB må ta ansvaret for nødvendige stillingsressurser hvis vi skal ha 

musikkvitenskap i fagporteføljen.  

 

På grunn av den økonomiske situasjonen på HF har planer for musikkvitenskap ligget på 

is i tre år. Det har heller ikke vært stillingsressurser til å ta opp studenter til 

masterprogrammet. Fra 2011 er situasjonen litt lysere fordi vi har fått etableringen av 

Senter for Griegforskning. Vi kan forhåpentligvis regne med at de ansatte der kan ta noen 

undervisningsoppgaver i studieprogrammer ved GA. Vi vurderer også alle muligheter for 

synergier mellom utøvende emner og musikkterapi, men det er begrenset hva vi kan få ut 

av dette, dels fordi undervisningen er studentavhengig og dels fordi den er sterkt 

spesialisert. 
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Situasjonen med hensyn til stillinger er nå slik: 

 En professorstilling er besatt 

 100% førsteamanuensisstilling med 20–30 % undervisningsplikt er besatt ved Arne 

Bjørndal samling 

 En førsteamanuensisstilling i musikkvitenskap med 46 % undervisningsplikt er lyst ut. 

Den vil forhåpentligvis være besatt 1.1.2013. 

 En professorstilling er ikke videreført 

Vi ber om at denne siste fagstillingen i musikkvitenskap tas med i bemanningsplanen og 

lyses ut i løpet av våren 2013, med antatt tilsetting 1.1. 2014, slik at vi kan starte opp det 

planlagte tilbudet i musikkvitenskap. Vår vurdering er at dette er en forutsetning for å ha 

både bachelor- og mastertilbud i musikkvitenskap ved GA. 

 

2.1.3  Teknisk-administrativ bemanning 

I omstillingsprosessen HF gikk gjennom i 2007 ble teknisk-administrative stillinger på 

fakultetet fordelt til de fem nye storinstituttene ut fra parametere som ikke tok høyde for at 

virksomheten på GA skiller seg fra de øvrige instituttene på vesentlige måter. Den 

vitenskapelige aktiviteten, antall studenter og ansatte har økt de siste årene og 

ressursbehovet i administrasjonen øker proporsjonalt. Våren 2012 er det gjort en 

beregning av arbeidsmengden i administrasjonen på GA. Denne konkluderte med at det 

på sikt vil være behov for ca 14,88 teknisk-administrative årsverk ved instituttet. GA fikk i 

2011 to nye teknisk-administrative stillinger av HF – en i studieadministrasjonen samt en 

produsentstilling. Dette har lettet situasjonen noe, men avdelingen er fremdeles så 

underbemannet at det går ut over den faglige virksomheten. Mangel på lydtekniker og 

lydstudio er særlig prekært, men det trenges også en styrking i forhold til studie- og 

forskningsadministrasjon. Det teknisk-administrative bemanningsbehovet må gjennomgås 

i løpet av 2012 med tanke på å finne løsninger for en nødvendig teknisk-administrativ 

infrastruktur.  

 

Tiltak Beskrivelse Tidsramme 

Utlysning av sjette 

fagstilling (100%) i 

musikkterapi 

Musikkterapi er i vekst både på utdannings- og 

forskningssiden. Det er derfor behov for å sluttføre 

overføringen til UiB ved å videreføre postdoktor- 

og stipendiatstilling som en fast sjette fagstilling. 

Fakultetet må vurdere om denne stillingen skal tas 

innenfor eller utenfor rammen. 

H2012 

Gjenoppretting av 

tidligere fagstilling i 

musikkvitenskap 

Dersom det skal være mulig å rigge opp BA og MA 

musikkvitenskap med en konkurransedyktig profil 

og god rekruttering må den stillingen GA mistet i 

2009 gjenopprettes. 

V2013 

Opprette 

lydteknikerstilling 

Det er behov for å styrke infrastrukturen for 

aktivitetene på GA. En stilling som lydtekniker bør 

realiseres i løpet av 2013. Sammen med 

plattformen Variations3 vil dette vil gi nye 

muligheter for dokumentasjon og lagring av 

kunstnerisk utviklingsarbeid. Så snart lydtekniker 

er på plass må det investeres i lydutstyr -1 million 

er avsatt til formålet på HF. 

V2013 

Opprette 50% 

studiekonsulentstilling 

Styrke studieadministrasjonen med 50% stilling 

knyttet til musikkvitenskap 

V2013 
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Gå gjennom 

langsiktig behov for 

teknisk-administrativ 

infrastruktur for å 

styrke 

administrasjonen 

HF er inne i en prosess der målet er å lage en plan 

for dimensjonering av administrasjonen på 

fakultetet totalt sett. GA vil ha innspill i denne 

prosessen med tanke på en bærekraftig 

bemanning. Saken skal behandles i fakultetsstyret 

høsten 2012. Fakultetet må vurdere om en 

eventuell styrking skal tas innenfor rammen. 

V2013 

 

 

2.2  Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid 

GA har som strategisk mål å drive forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid av høy kvalitet. 

Instituttet konsentrerer nå forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid rundt fire innsatsområder 

og forskergrupper: Griegakademiet forskningsgruppe for norsk musikk (GAFONOM), 

Historically informed Performance, The Grieg Academy (HIP-GA), Griegakademiets senter 

for musikkterapiforskning (GAMUT) og GAs forskergruppe for komposisjon. Disse er aktive 

med bred kontaktflate mot nasjonale og internasjonale fagmiljø og prosjekter. GA er også 

aktivt engasjert i miljøet rundt Senter for Griegforskning og i det nasjonale prosjektet 

"Musikkarv". I tillegg arbeides det aktivt med prosjektet GADIMUS som har som hensikt å 

etablere og drive et digitalt forskningsarkiv for musikkfag. 

 

Forskergruppene har søkt og fått tildelt små driftsmidler. Vi har avviklet de gamle 

belønningsmiddelordningene og tildeler fra 2012 hver ansatt i forskerstillinger et årlig 

driftsannuum.  

 

2.3 Forskerutdanning 

 

2.3.1  Stipendiater 

Instituttet har fått tildelt tre stipendiatstillinger i inneværende periode. I tillegg har GA fått 

anledning til å tilsette ennå en stipendiat innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne 

stillingen er finansiert av HF. Instituttet fikk inneværende år ingen stipendiat gjennom 

tildeling fra det nasjonale stipendprogrammet. Instituttet har imidlertid en offensiv strategi 

for mobilisering og rekruttering av gode søkere med tanke på tildelingen i 2013. Det er 

derfor viktig at HF holder av den avsatte ressursen også til neste år. 

 

Stipendiatstillingene er besatt med to stipendiater innenfor musikkterapi og en innenfor 

kunstnerisk utviklingsarbeid. I tillegg har GA en stipendiat finansiert av det nasjonale 

stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Alle arbeider etter planen innefor 

normert tid. 

 

2.3.2  Forskerskole 

Instituttet står bak Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies i samarbeid 

med HSH, HIB og HiV. UiS er invitert til å delta og det er kontakt med UiA og NTNU. 

Forskerskolen er organisert gjennom en konsortiumavtale mellom institusjonene og har 

vært støttet av UH-nett vest. Denne støtten faller bort i 2013 sammen med grunnstøtten 

fra HF. Det arbeides med å finne en bærekraftig modell for finanisering av 

forskerskoleaktiviteten fra 2013. Dette vil bli omtalt i punkt 3. 

 

GA står sammen med bl.a. NMH, UiO og HSH bak en søknad til NFR om finansiering av 

en nasjonal forskerskole innenfor musikk.  
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2.4 Utdanning 

 

GA starter opp det reviderte bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon 

høsten 2012. Arbeidet med å revidere programmet pågår fortsatt og flere endringer vil bli 

effektuert fra 2013. Bakgrunnen for dette er de anbefalingene vi fikk i evalueringsrapporten 

(2011). Endringene medfører en økning av timelærerutgiftene på om lag 500 000 pr. år. 

Dette finansieres av den styrkingen av grunnbudsjettet instituttet fikk av UiB i 2012.  

 

Det arbeides med et nytt bachelorprogram i musikkvitenskap samt med en revisjon av 

MAHF-MUVI. Oppstart av bachelorprogrammet er tenkt høsten 2013. Dette er imidlertid 

avhengig av at den utlyste stillingen blir besatt og at instituttet får anledning til å lyse ut den 

tredje stillingen i musikkvitenskap som ble inndratt i 2009. 

 

Tiltak Beskrivelse Tidsramme 

BAHF-MUS Det reviderte bachelorprogrammet startes opp H 

2012. Merkostnadene dekkes av styrking fra UiB 

H2012/ 

V2013 

BAHF-MUVI Oppstart av nytt bachelorprogram i musikkvitenskap H 2013 

 

2.5 Infrastruktur 

Dersom lydteknikerstillingen blir realisert i 2013 vil det være behov for deler av 

«lydstudiomillionen» til innkjøp av lydutstyr. 

 

 

3. Prioritering utenfor rammen 

3.1 Stillinger 

 

Studieåret 2011/2012 var det på GA 23,48 faste vitenskapelige årsverk fordelt på 27 ansatte, 

3,2 årsverk faste timelærere fordelt på 14 ansatte, 10,11 årsverk midlertidig ansatte fordelt 

på 28 personer og 61 midlertidig ansatte med korttidskontrakter som timelærere/ 

praksislærere. Det var også 8,88 faste teknisk-administrative årsverk fordelt på 11 ansatte og 

0,9 midlertidige årsverk fordelt på 2 ansatte. 

 

Pr 1/1 2012 er alle studier på GA i kategori B, og instituttet må ha en stillingsstruktur som 

avspeiler dette. 

 

3.1.1 Utøving 

Bergen musikkonservatorium ble overflyttet til UiB i 1995. Konservatoriestillingene var 

lærerstillinger uten FoU. I 2000–01, to år etter planen, fikk fast tilsatte førsteamanuenser 

og professorer universitetets normalfordeling mellom FoU, undervisning og administrative 

oppgaver og de kunne søke om forskningstermin. Fire faste deltidsansatte på 

orkesterinstrumenter med førsteamanuensiskompetanse fikk stillinger med FoU. GAs 

budsjett ble ellers styrket for å gi rom for økte timelærerkostnader, men det ble ikke 

opprettet flere FoU-baserte stillinger innenfor utøving. Dette er den gitte historiske 

rammen for de nåværende knappe stillingsressursene ved GA. 

 

Siden har flere fast ansatte fra konservatorietiden blitt kompetansevurdert og kvalifisert 

seg for førstestillinger. Disse har fått UiBs normalfordeling av arbeidsoppgaver, slik deres 

kollegaer fikk i 2000-01, men uten at budsjettene har vært justert tilsvarende.  
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På grunn av HFs trange økonomi har det ikke vært rom for å lyse ut FoU-baserte stillinger 

i utøving. Vi har derfor fått stadig flere fast ansatte i deltidsstillinger, men uten FoU. 

Situasjonen er derfor slik at vi har for få FoU-baserte stillinger innenfor utøvende disipliner 

og altfor mange i faste deltidsstillinger/ midlertidige stillinger opp mot 50% uten FoU. Det 

fører til manglende faglig utvikling og sterkt press på de som har FoU-baserte stillinger. 

Den eksterne evalueringsrapporten peker også på dette misforholdet. Da HF utarbeidet 

grunnlaget for ny budsjettmodell, gjeldende fra 2011, viste også beregningene at våre 

timelærere og deltidsansatte utfører undervisning tilsvarende 12-13 stillinger. Vi mener nå 

det er nødvendig at vi får flere stillinger og/eller ressurser til FoU-komponenter i flere faste 

stillinger slik at vi får en mer normal universitetssammensetning i det faglige personalet. 

Behovet er akutt på jazz, noen orkesterinstrumenter (fløyte, slagverk, strykeinstrumenter), 

klaverakkompagnement og kirkemusikk. 

 

Med bakgrunn i universitetsdirektørens merknad i UiB-styresak 40/11, fakultetsstyresak 

37/12, Strategi for HF 2012–15, hovedavtalen i staten og arbeidsmiljølovens paragraf 14-

9 ber vi om at det finnes løsninger slik at ansatte med midlertidige engasjement ut over 

fire år får en fastere tilknytning til UiB og at ansatte med 25% undervisningsbyrde eller 

mer får FoU i stillingen tilsvarende universitetets normalfordeling i henhold til 

stillingskategori. Det bør også finnes løsninger for ansettelsesforholdene til ansatte som 

har mindre en 25%. 

 

Tiltak Beskrivelse Tidsramme 

 FOU i 

deltidsstillinger 

Alternativt 

Oppretting av 

fagstilling  jazz 

(100%) 

Mye undervisning på GA drives i dag av fast 

deltidsansatte uten FoU. For å ivareta nødvendig 

faglig utvikling er det viktig å få FoU-komponenter i 

noen fagstrategisk viktige stillinger, spesielt på 

orkesterinstrumenter, kirkemusikk og jazz. 

Alternativt er det behov for å styrke satsingen på 

jazz med en full vitenskapelig stilling. 

V2013 

Oppretting av 

fagstilling (100%) på 

orkesterinstrumenter 

Det er behov for en full stilling med FoU på 

strykeinstrument (fiolin eller cello) for å styrke 

strykerrekrutteringen og ivareta strategisk og 

målrettet faglig satsing. 

H2013 

 

 

3.2  Utdanning 

Ressursbehovet innenfor musikkutdanning er stort. Det er foreløpig god kontroll på 

ressursene som stilles til disposisjon til timeundervisning, og med den styrkingen instituttet 

har fått vil det være mulig å gjennomføre den planlagte studieplanreformen på 

Bachelorporgrammet i utøvende musikk.  

 

3.2.1 Musikkterapi 

Vi vil påpeke at studieplassene i musikkterapi nå er finansiert i kategori B og at 

ressursbehovet derfor vil være tilnærmet det samme her som for utøving. Det er store 

utfordringer knyttet til finansiering av dette programmet så lenge studiepoengsresultatene 

ikke tildeles instituttet før etter to år. Vi foreslår konkret å øke avsetningen til 

praksisundervisning inntil studiepoengsresultatene når forventet størrelse.   
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3.2.2 Internasjonalisering 

Musikk er et svært internasjonalt felt, og instituttet er derfor offensivt i forhold til både 

student- og ansatteutveksling. Det er ønskelig å utvikle samarbeid med sentrale 

partnerinstitusjoner , men våre samarbeidspartnere er andre enn de UiB foreslår i sine 

planer.  Det er derfor behov for at SA sentralt gjør egne avsetninger til vårt 

internasjonaliseringsarbeid ut over de eksisterende ordningene.  

 

Griegakademiet har fra H2012 fått såkornmidler fra SIU samt 5 studentstipend (3 i 12/13 

og 2 i 13/14) knyttet til vår samarbeidspartner Baku Academy i Aserbajdsjan. Vi ber 

allikevel om at det sees på mulighetene for å tildele instituttet øremerkede kvotestipend 

slik at vi kan motta godt kvalifiserte søkere fra Øst. Kvotestipend fra Sør bør også 

vurderes. 

 

3.2.3 Rekruttering 

Det er også knyttet store utfordringer til rekruttering. Med søknadsfrist i desember kan 

instituttet ikke benytte seg av de felles rekrutteringsordningene til UiB for utøvende 

musikkstudier. Rekruttering til de to programmene har til nå vært finansiert over 

instituttbudsjettet. Vi ønsker å utvikle en mer omfattende og systematisk 

rekrutteringsstrategi og det er i den forbindelse behov for at SA sentralt gjør egne 

avsetninger til vårt rekrutteringsarbeid. 

 

Tiltak Beskrivelse Tidsramme 

Praksis 

Musikkterapi 

Med et femårig integrert program i musikkterapi er 

det behov for å øke avsetningen til 

praksisundervisning inntil studiepoengsresultatene 

når forventet størrelse.   

2013 

Internasjonalisering Det er behov for støtte til kontaktreiser for å utvikle 

og videreutvikle samarbeid med de 

partnerinstitusjonene som er riktige og viktige for 

utøvende musikkutdanning 

2013 

Kvoteprogrammet Det er behov for flere kvoteplasser innenfor master i 

utøvende musikk. 

2013 

Rekruttering Det er behov for støtte til de særskilte 

rekrutteringstiltakene som er nødvendige på 

utøvende musikkutdanning 

2013 

   

 

 

3.3  Forskning og infrastruktur 

 

3.3.1 Støtte til KU 

Kunstnerisk utviklingsarbeid gir ikke uttelling i tellekantsystemet og det er nasjonal enighet 

om at dette arbeidet ikke kan telles på samme måte som forskning. Som hovedregel er 

denne aktiviteten 2-4 ganger så kostnadskrevende som annen humanistisk forskning. 

Ansatte er i dag helt avhengige av å finne støtte til kunstnerisk utviklingsarbeid utenfor 

UH-sektoren (f.eks. Norsk kulturråd, Fond for lyd og bilde, kommunale støtteordninger og 

diverse fonds) og det er derfor behov for øremerket støtte til dette.  
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3.3.2 GADIMUS 

Innenfor musikkfeltet finnes det i dag ikke digitale løsninger for registrering, oppbevaring 

og spredning av kunstneriske resultater slik det finnes for tekstbasert forskning. Instituttet 

er i ferd med å arbeide frem en søknad til NFR om infrastrukturmidler for å realisere en 

slik løsning i samarbeid med UNINETT, UBB og en del andre institusjoner. Løsningen er 

knyttet til programvaren Variations3, og avklaring av rettighetsproblematikkene ligger inne 

som en del av prosjektet. Det er behov for ressurser (ca 150 000) for å få satt i gang en 

lokal testversjon. I årene som kommer vil det også være et ressursbehov knyttet til årlig 

drift. Det bør diskuteres om denne bør legges til UBB. 

 

 

Tiltak Beskrivelse Tidsramme 

Støtte til KU Øremerket støtte til kunstnerisk utviklingsarbeid 2013 

GADIMUS Støtte til realisering av testversjon av Variations3 2013 

 

 

3.4  Forskerutdanning 

 

3.4.1  Stipendiatstilling fra UiB 

HF har fordelt stipendiatstillingene ut på instituttene og GA har i dag tre 

stipendiatstillinger. Denne tildelingen er basert på resultater på forskningssiden. Ettersom 

kunstnerisk utviklingsarbeid  (KU) ikke gir resultater i tellekantsystemet har antall 

stipendiatstillinger tildelt GA blitt for knapt for å kunne dekke instituttets fagområder.  Det 

er derfor behov for å få tilført to øremerkede stipendiatstillinger innenfor KU slik at 

forskning og KU blir likestilt i praksis. 

 

3.4.2  Forskerskolen Grieg Research School in interdisciplinary Music Studies 

(GRS) 

GA står bak GRS som har vist seg å være svært levedyktig, både faglig og organisatorisk. 

Instituttet ønsker å støtte GRS, men vi har allerede i notats form pekt på at kostnadene pr 

kandidat i små forskerskoler er for høy til at mindre fagområder klarer å understøtte en 

bærekraftig forskerskoleøkonomi og derved sikre faglig kvalitet, oppfølging og 

gjennomføring i forskerutdanningen. I notatet har vi også pekt på at driftskostnadene pr 

kandidat i små forskerskoler er langt høyere enn for større forskerskoler. Det arbeides 

med å finne en bærekraftig økonomisk modell for drift av GRS, men fagområdet er lite og 

det er usikkert om GRS kan fortsette sin virksomhet med støtte fra de involverte 

instituttene alene. 

 

Institusjonene som står bak GRS har sammen med bl.a. NMH og UiO stått bak en søknad 

til NFR om en nasjonal forskerskole innenfor musikk. Gitt et positivt utfall av søknaden vil 

det allikevel være behov for å opprettholde lokal forskerskoleaktivitet, om enn i et mindre 

omfang.  

Vi mener det ville være naturlig at UiB, som er gradsgivende institusjon for de aller fleste 

kandidatene i GRS, tar et ansvar for disse gjennom støtte til den lokale 

forskerskolevirksomheten. Vi vil, når utfallet av den nasjonale søknaden er kjent, 

videresende forslag til økonomisk modell for GRS og vil da være mer konkret i forhold til 

stønadsbehovet.  
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Tiltak Beskrivelse Tidsramme 

Stipendiatstilling 

innenfor 

kunstnerisk 

utviklingsarbeid 

For å få både en økning og en bedre fordeling av 

stipendiater mellom instituttets fagområder er det 

behov for at både HF og UiB øremerker hver sin 

stipendiatstilling knyttet til kunstnerisk 

utviklingsarbeid.  

2013 

Støtte til GRS Det er behov for støtte til regional 

forskerskoleaktivitet 

2013 

 

 

3.5  Utstyr og investeringer 

Ved instituttet regner vi med at det årlig vil være behov for 2 millioner til utstyrsinvesteringer 

de neste 4 årene. Behovet er knyttet til utskiftninger og nyinnkjøp av pianoer/ flygler og 

mindre instrumenter, utstyr til musikkterapi og jazz og utstyr knyttet til musikkteknologi. Det 

er også behov for investering knyttet til lagring og sikring av instrumenter og utstyr.   

 

Flygler og pianoer må skriftes i en 15-års syklus for å holde instrumentparken på jevnt nivå. 

Det tilsier at vi årlig må investere i enten a) ett øvingsflygel og to pianoer eller b) et 

konsertflygel. Andre instrumenter og diverse utstyr kommer i tillegg. 

 

I 2013 planlegger vi dessuten innkjøp av lysrigg til GSS, blendingsgardiner, samt 

komponenter til mobilt lydstudio.  

 

 

4. BOA 

Det er begrensede prosjektmidler knyttet til musikkfag i de store eksterne 

finansieringskildene som for eksempel NFR. Instituttet ønsker imidlertid å stimulere til 

søknadsskriving og støtter dette arbeidet, også økonomisk. Flere av instituttets ansatte har 

fått tildelinger fra Meltzerfondene og andre fond, og vi vil oppmuntre til søknadsskriving også 

med tanke på 2012 

Pr. d.d er det planer om følgende søknader til større eksterne finansieringskilder: 

 

Til Beskrivelse Frist 

NFR GADIMUS – Griegakademiets digitale musikkarkiv – 

arbeider med søknad om infrastrukturmidler 

H2012 

NORAD/ NUFU Musikkvitenskap arbeider med en søknad om 

videreføring av samarbeid med Makerere 

universitetet i Uganda 

H2012 

FLERE KILDER Musikkterapimiljøet arbeider med flere søknader H2012/ 

V+H 2013 

NFR Søknad om nasjonal forskerskole i musikk i 

samarbeid med flere institusjoner 

V2012 

 

Av øvrige eksterne inntekter kan bevilgningen fra det nasjonale talentutviklingsprogrammet 

(TUP) nevnes. Disse midlene, som kommer fra Kunnskapsdepartementet, er ment å 

finansiere Griegakademiets unge talenter (GUT), men satsene er ikke økt de siste årene og 
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GA subsidierer nå GUT over eget budsjett. TUP-bevilgningen finansierer 15% 

koordineringsstilling i GUT.  

 

Vi vil også nevne såkornmidler fra SIU knyttet til samarbeidet med Baku Academy i 

Aserbajdsjan og midler fra NORPLUS til utvikling av et Online Application System for 

utveksling av musikkstudenter i det nordisk/ baltiske området.  

 

Bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet innenfor kunstfag kommer uten dekningsbidrag. 

Det gjelder både TUP og det nasjonale programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Der det 

er snakk om stillinger må UiB dekke alle indirekte kostnader selv. UiB bør ta denne 

problemstillingen opp med Departementet. 

 

Instituttets ansatte er avhengig av å hente inn støtte utenfor UH-sektoren for å finansiere 

kunstnerisk utviklingsarbeid, som for eksempel fra Kulturrådet, Fond for lyd og bilde, 

Komponistfondet eller fra kommunale støtteordninger. Disse blir ikke synliggjort i UiB sine 

regnskap. 

 

 

5. Mindre ombyggingstiltak 

På tross av at UiB har kjøpt Nygård skole vil det ta tid før lokalene stilles til disposisjon for 

GA. Både nåværende lokaler på Nygård skole og de midlertidige lokalene GA har fått, er lite 

egnet for virksomheten. Nygård skole er svært nedslitt og har store inneklimautfordringer 

knyttet til blant annet luft og lydmiljø. Mangel på heis er også en daglig utfordring, spesielt 

med tanke på bæring og flytting av tunge instrumenter og lydutstyr. På grunn av lokalenes 

beskaffenhet er det behov for dedikerte driftstjenester. Det er behov for en plan for en 

trinnvis oppgradering også før Bergen kommune flytter ut. Innstallering av heis bør få høy 

prioritet. 

 

Vi har et stort behov for driftstjenester. Bygget og de tekniske anleggene er svært nedslitt og 

våre undervisningsrom trenger langt mer oppsyn enn det administrasjonen kan utføre. Vi vil i 

løpet av høsten 2012 lage en oversikt over behov for driftstjenester, både i forhold til bygg, 

tekniske anlegg og undervisningsrom. 

 

Følgende bør arbeides med i 2012:  

Tiltak Beskrivelse Tidsramme 

Linoleum på rom 

306 

Rommet har teppefliser. Det er behov for å erstatte 

disse med linoleum for å kunne benytte rommet. 

H2012 

Skisseprosjektet Skisseprosjektet skal gjennomføres i løpet av høsten 

2012. Det er viktig at det stilles frikjøpsmidler til 

rådighet slik at instituttet kan gjennomføre prosjektet. 

H2012 

 

Sak i AMU Vernetjenesten vil fremme en sak for AMU knyttet til 

det fysiske arbeidsmiljøet på GA 

H 2012 

Dedikerte 

driftstjenester 

Det vil bli utarbeidet et eget notat om behov for 

drifts- og transporttjenester på GA. Dette vil bli 

oversendt EIA. 

V 2012 

(GA) 
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Følgende bør arbeides med i 2013:  

Tiltak Beskrivelse Tidsramme 

Plan for trinnvis 

oppgradering 

I etterkant av skisseprosjektet bør det lages en plan 

for trinnvis oppgradering også før Bergen kommune 

flytter ut. 

V 2013 

Tilrettelegging Vi har fra høsten 2012 en bevegelseshemmet 

student. Det vil antagelig bli behov for mindre 

tilrettelegginger etter hvert som vi får erfaringer.  

2013 

Skilting Vi har behov for skilt der det i dag mangler, skilt som 

gir korrekt informasjon og som samtidig profilerer 

oss som en kulturinstitusjon. Plan over skiltbehov 

lages i løpet av høsten. 

2013 

Toaletter Alle toaletter må pusses opp.  2013 

Reparasjon av 

flisegulv ved 

konsertinngang 

Flisegulvet i gangen fra Nina Griegs gate mangler 

fliser og publikum snubler. Dette må utbedres 

2013 

Bytte ut håndtak Alle dørhåndtak på bygget bør byttes i løpet av 

2013. Eksisterende håndtak er av svært dårlig 

kvalitet og innebærer en sikkerhetsrisiko. 

2013 

Møbler 

undervisningsrom 

Det er behov for nye bord og stoler på 

undervisningsrommene 209, 206 og i Prøvesalen. 

2013 

Møbler GSS De løse stolene i GSS må skiftes ut (40-50 stoler). 

Det er sendt en forespørsel til EIA uten at vi har fått 

svar. 

2013 

Lydisolering Enkelte rom bør lydisoleres. Vi kommer tilbake med 

en konkret plan i løpet av høsten 

2013 

Automatiske 

lysbrytere  

Automatiske lysbrytere som slår av lys i rom som 

ikke er i bruk vil være en viktig gevinst i forhold til 

strømforbruk  

2013 

 

 

6. Evalueringer 

Vi viser til evalueringsrapport av 2010, behandling av denne i Universitetsstyret i 2011 og 

budsjettprosessen for 2012. Viser også til strategisk plan 2011-15 for Griegakademiet, som 

tidligere er oversendt fakultetet. Denne eksterne evalueringen følges opp i en prosess 

sammen med HF.  

 

Vi vil i denne sammenheng få presisere at GA får rundt 65 % av budsjettet som 

særbevilgninger utenom den vedtatte budsjettmodellen (2 mill til utstyr, 1 million i styrking av 

grunnbudsjettet, 3,5 mill timelærere og andre særbevilgninger). Som en del av oppfølgingen 

av evalueringen bør arbeidet med å finne en bærekraftig, realistisk og forutsigbar økonomisk 

modell for Griegakademiet intensiveres. I 2013 bør også tilknytningsform gjennomgås og 

diskuteres på nytt. 

 

Instituttet har fulgt opp evalueringen gjennom arbeid med bachelorprogrammet i utøende 

musikk eller komposisjon og med forslag til et nytt bachelorprogram i musikkvitenskap. 
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7. Overføring av instituttrammen fra år til år 

Det synes som et sunt prinsipp at ressurser skal brukes det året de er bevilget, og de 

grunnprinsippene for overføringer fra år til år som er skissert virker også fornuftige. Vi har 

allikevel behov for å presisere at bestillingsprosedyrer og leveringstid på vårt utstyr er så 

lang at utstyr bestilt ett år i en del tilfeller forfaller først året etter. Det lages hvert år et 

investeringsbudsjett for den rammen som er tildelt og pengene er disponert selv om de ikke 

har forfalt til betaling. Vi vil derfor også i fremtiden ha behov for å overføre 

utstyrsbevilgninger fra år til år.  

 

Generelt er det et problem at forrige års regnskap blir lagt ned så sent. GA fikk tildelt årets 

budsjett først 8/3 2012. Før dette var det vanskelig å ha en ferdig plan for bevilging av midler 

på instituttet ettersom det knyttet seg stor usikkerhet til årsresultat og overføringer. Med en 

marginal økonomi er det viktig å ha oversikt over dette før det endelige instituttbudsjettet blir 

lagt.  

 

Høsten 2010 hadde instituttet en dialog med fakultetet om instituttøkonomien med tanke på 

2011. Vi fikk da en foreløpig oversikt over fakultetets forslag til overføringsposter samt 

størrelsen på disse. Dette gjorde usikkerheten ved årsskiftet mindre og instituttbudsjett for 

2011 ble lagt tidligere enn for 2012. Vi ønsker at en slik økonomidialog gjøres til en årlig 

rutine. 

 

Vi vil til slutt påpeke at overføringsprinsippene ikke omtaler et negativt årsresultat og ber 

fakultetet komme tilbake til dette snarest. 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Frode Thorsen 

Instituttleder Kjerstin Tønseth 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi 

Annhild Fetveit 

 



Notat vedr disponering av styrking på 1 million 

 

Griegakademiet – Institutt for musikk fikk styrket grunnbudsjettet med 1 million som følge av 

budsjettbehandling i universitetsstyret for 2012. Styrkingen er et ledd i oppfølgingen av den eksterne 

evalueringen fra 2011. 

 

Millionen disponeres slik de neste 4 årene (2013-2016): 

Benevning Beskrivelse Beløp 

Digitaliserings-

prosjektet ABS  

Ferdiggjøring av digitaliseringsprosjektet er en prioritert 

satsing ved instituttet. Det er satt av en ressurs på 50 % 

stilling til digitalisering og kvalitetssikring av metadata ut 

våren 2016. Lønn dekkes gjennom en avsetning på 100 

000 over instituttbudsjettet. Resten tas over styrkingen 

de neste fire årene. Fakultetet bidrar med lønnsrelaterte 

kostnader 

80 000* 

Bachelorprogram i 

utøvende musikk 

eller komposisjon 

 

Ved revisjon av BAHF-MUS vil det påløpe merkostnader 

til undervisning på valgemner. Særlig kostnadskrevende 

er emner med individuell undervisning.  

575 000 

Kunstnerisk 

utviklingsarbeid 

 275 000 

Styrking av 

driftsbudsjettet 

 70 000 

Til sammen  1 000 000 
* HF dekker lønnsrelaterte kostnader for denne stillingen 

 

 

I 2012 vil tiltakene slå inn med halvtårsvirkning. Vi har derfor utarbeidet en plan for disponering av 

millionen inneværende år: 

Benevning Periode Art/ analyse Beløp 

Digitaliseringsprosjektet ABS  12/5 – 31/12  000000/5000 80 000* 

Bachelorprogram i utøvende 

musikk eller komposisjon 

 

1/8 – 31/12  116400/215471 320 000** 

Til sammen   400 000 

Rest 2012 1/1 – 31/12  600 000 

*Netto  

 

 



Rest for 2012 overføres til instituttbudsjettet på følgende måte: 

Aktivitet Artskode Analysenummer Beløp 

Honorar annet  116400/215473 100 000 

Investeringer inventar 000000/6000  150 000 

Investeringer utstyr JLP3 000000/6000  50 000 

Investeringer telefoni LHG19 000000/6000  50 000 

Til sammen   350 000 

Rest   250 000 

 

Rest anses som øremerkede midler og overføres som dette til budsjett for 2013. 
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Bemanningssituasjon ved musikkterapistudiet: bakgrunn og konsekvenser 

 

Notat 26. juni 2012,  

av Simon Gilbertson (progr.koordinator musikkterapi) og Brynjulf Stige (forsk.leder GAMUT) 

 

Fagmiljøet i musikkterapi vil med dette oppfordre fakultetet til å ta inn over seg behovet for en 

ny permanent fagstilling i musikkterapi. Vi er kjent med at dette er spilt inn av instituttet i 

saksforberedelsen for budsjettprosessen 2013, der det konkrete undervisningsbehovet som 

legitimerer forslaget også er beskrevet. I dette notatet vil vi kort gjøre greie for bakgrunnen for 

forslaget, de spesielle omstendigheter rundt det og sannsynlige konsekvenser – slik vi som 

fagmiljø vurderer det – dersom forslaget ikke blir tatt til følge.  

 

Vi er kjent med at fakultetets økonomi er stram og at det er flere fagmiljø som med rette hevder 

at de trenger tilføring av ressurser. I denne situasjonen mener vi at det er flere særskilte 

omstendigheter som UiB og fakultetet bør forholde seg til når det gjelder den aktuelle fagstilling: 

1) Først når en ny permanent fagstilling (den sjette i faget) er etablert, er overføringen av 

musikkterapistudiet fra Høgskulen i Sogn og Fjordane til Universitetet i Bergen fullført.  

2) Studiet får tildeling fra departementet i kategori B, noe som bør gjøre det mulig for UiB å 

etablere den aktuelle stillingen. 

3) Bakgrunnen for at studiet er plassert i kategori B er at undervisningen er intensiv,  

studentavhengig og utstyrskrevende. Profesjonsutdanning i musikkterapi fordrer tett 

oppfølging av enkeltstudenter i forhold til både musikalsk og terapeutisk utvikling og 

modning. Konsekvenser av manglende fagstillinger er derfor svært alvorlige i dette faget. 

4) I og med at musikkterapi er et undervisningsintensivt profesjonsstudium med tett 

oppfølging av enkeltstudenter, vil konsekvenser av manglende fagstillinger være alvorlig 

også rent personellmessig. Siden musikkterapi ble etablert ved UiB i 2006, har de fag-

tilsatte regelmessig vært overbooket på undervisning. Denne situasjonen er ikke holdbar. 

5) Musikkterapi har gjennom de årene faget har vært etablert ved UiB dokumentert en 

betydelig evne til samfunnskontakt/formidling og til å generere eksterne inntekter. Det vil 

ikke over tid være mulig å hente ut det reelle potensialet på disse områder uten at faget 

har en forsvarlig bemanning. 

 

Ad 1): Musikkterapistudiet ble etablert i Sogn og Fjordane i 1988 og så overført til UiB i 2006. 

Den utløsende årsak til at fagmiljøet tok initiativ til overflytting var HSFs manglende evne og 

vilje til å gi ressurser til årlige opptak på masterstudiet i musikkterapi. Årlige opptak ble ansett 

som en nødvendig forutsetning for å utvikle fag, studium og forskingsmiljø til et nasjonalt og 

internasjonalt nivå. I de forhandlingene som ble gjennomført i 2005 om overflytting av 

fagmiljøet, gikk det helt klart fram at årlige opptak ville kreve en utvidelse av fagstaben fra 4 til 6 

stillinger. UiB valgte å bygge opp musikkterapi stegvis, med etablering av faget i 2006, utviding 

til årlige opptak i 2009 og etablering av femårig integrert masterstudium i 2010. Det er vedtaket i 

2009 som er prinsipielt viktig i denne sammenhengen: UiB anerkjente den gangen musikkterapi 

sitt ressursbehov, men løste det økte undervisningsbehovet ved å tilføre én fast fagstilling (den 

femte) og så en midlertidig postdoktorstilling og en stipendiatstilling i stedet for den sjette 

permanente fagstillingen. Dette gav for så vidt den nødvendige undervisningskapasitet, men 

fagmiljøet protesterte likevel på løsningen (uten å bli hørt den gangen), fordi postdoktorer og 



 2 

stipendiater – hvor dyktige de enn måtte være – ikke kan erstatte faste fagpersoner, verken i 

forhold til studentoppfølging eller langsiktig strategisk arbeid for samfunnskontakt og generering 

av eksternt finansierte prosjekt. Nå går uansett perioden for den aktuelle postdoktor og stipendiat 

mot slutten (postdoktoren har nå fått tilbud om den femte faste stillingen og stipendiaten avslutter 

i februar 2014). Behovet for å erstatte disse med en fast fagstilling er derfor prekært, Det er 

avgjørende at stillingen kommer inn på 2013-budsjettet, slik at den kan lyses ut på nyåret og en 

ny fagperson være på plass så tidlig som mulig i 2014. Her skal det presiseres at overgangen til 

femårig integrert master i 2010 kan ha skapt noen misforståelser: Fagmiljøet signaliserte den 

gangen at dette kunne gjøres uten tilførsel av ekstra fagstillinger, men det utsagnet var basert i en 

forståelse av at årlige opptak til master fordrer seks stillinger og en forventning om at UiB – 

dersom rekruttering til studiet og andre aspekt ved fagetableringen fungerte – ville endre den 

midlertidige 2009-løsningen for den sjette stillingen når tiden var inne.  

 

Ad 2) Departementet har fastslått at musikkterapistudier ved UiB tilhører kategori B (tilsvarende 

kategori som for Griegakademiets studenter i utøvende musikk). Derfor blir UiB tilført vesentlig 

mer ressurser for musikkterapistudenter enn for andre HF-studenter. Det er 60 studieplasser i 

musikkterapi, med opptak av 12 studenter årlig. Søknaden til studiet har vært svært god etter at 

studiet kom inn i samordna opptak i 2010, med nærmere 200 søkere totalt hvert år, derav 50-60 

primærsøkere. Studieplanen er utformet slik at det er rom for såkalte innpassingsopptak i 2., 3. og 

4. år, slik at det er mulig å ”fylle på” kullene dersom det blir frafall underveis i det femårige 

studieløpet. Dermed vil HF kunne beregne en solid og forutsigbar studiepoengproduksjon fra 

musikkterapistudiet. Etter det vi kjenner til, er 6 fagstillinger for 60 studenter ikke veldig ulikt 

gjennomsnittet for forholdet mellom fagstillinger og studenter ved HF. Når musikkterapi er 

finansiert i kategori B og studiepoengproduksjonen er solid, er det derfor vanskelig å se at det 

skulle være umulig for UiB å etablere den aktuelle fagstillingen. 

 

Ad 3) Bakgrunnen for at studiet er plassert i kategori B er altså blant annet at musikkterapi 

fordrer tett oppfølging av enkeltstudenter. Musikkterapi er en tverrfaglig profesjonsutdanning, 

med både utøvende og akademiske komponenter fra humaniora, helse- og samfunnsfag. Det vil 

ikke være mulig for UiB å utdanne kvalifiserte profesjonsutøvere i musikkterapi uten at de 

musikalske og terapeutiske utviklingsprosesser hos studentene følges opp tett. Dette er direkte 

relatert til behovet for faste fagstillinger. Postdoktorer, stipendiater eller andre midlertidige 

løsninger vil kunne bidra med aktuell undervisning, men de kan ikke bidra med den kontinuitet 

og forankring som er nødvendig for systematisk studentoppfølging og andre profesjonsorienterte 

sider av undervisning og veiledning. 

 

Ad 4) Konsekvenser av manglende fagstillinger er alvorlig rent personellmessig i musikkterapi-

studiet, som altså er et undervisningsintensivt profesjonsstudium med tett oppfølging av enkelt-

studenter. Siden musikkterapi ble etablert ved UiB i 2006, har de fagtilsatte regelmessig vært 

overbooket på undervisning. Fagmiljøet har til nå ikke klaget for mye på denne situasjonen, da 

det har eksistert en vilje til å trå til i en oppbyggingsfase. Dersom miljøet ikke tilføres den sjette 

stillingen, vil en på permanent basis ha en situasjon som enten fordrer overbooking eller 

manglende oppfølging av studenter i forhold til studieplan og gjeldende faglige krav. Det vil ikke 

være holdbart. Allerede i dag, etter seks år i Bergen, merkes en slitasje på personalet. Alvoret i 

situasjonen øker når studiet i august 2013 blir fullt utbygd med fem kull og 60 studenter.  
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Ad 5) Musikkterapi har gjennom de seks år faget har vært etablert ved UiB dokumentert en 

betydelig evne til samfunnskontakt/formidling og til å generere eksterne inntekter. Noen 

eksempler illustrerer dette: a) Vedrørende samfunnskontakt/formidling: Som det første fag på 

HF, innledet musikkterapi i 2010 et systematisk samarbeid med VilVite, med tanke på utvidelse 

av vitensenterets faste utstilling. ”Samspill – en utstilling om musikkterapi” ble offisielt åpnet av 

helseministeren 16. januar 2012. Musikkterapimiljøet har siden vært aktive i VilVites 

populærvitenskapelige formidlingsprogram og det har over tid også vært svært synlig i media og 

andre formidlingssammenhenger (se GAMUTs årsmeldinger for detaljer). b) Vedrørende 

generering av eksterne inntekter: Da musikkterapi ble etablert ved UiB ble forskingssenteret 

GAMUT (Griegakademiets senter for musikkterapiforsking) også etablert, i samarbeid med Uni 

Helse. Samlet har fagmiljøet disse år generert nærmere 40 millioner kroner i eksterne inntekter, 

med Norges forskningsråd som største finansieringskilde, dernest GC Rieber Fondene og noen 

andre fond. I tillegg har fagmiljøet dokumentert evne til å trekke til seg eksternt finansierte PhD-

kandidater, da i hovedsak finansiert av helsevesenet. Musikkterapi var dessuten et av fagmiljøene 

ved UiB som i 2011 leverte inn SFF-søknad. Miljøet fikk en absolutt toppvurdering av det 

internasjonale ekspertpanelet. Med en svak begrunnelse valgte NFR ikke å la denne søknaden gå 

videre til andre runde. Det er en sak for seg, men ekspertpanelets vurdering viser at musikkterapi 

har potensial til å utarbeide sterke og konkurransedyktige søknader. Fagmiljøet har således siste 

året også vært aktivt i utforming av en søknad om nasjonal forskerskole i musikk (levert mai 

2012) og det vil være mulig å levere en søknad til ERC-AG høsten 2012. Etter ekspertpanelets 

vurdering av SFF-søknaden, har FAA også oppfordret fagmiljøet til å tenke offensivt i forhold til 

andre EU-program. Her ligger det et betydelig potensial både for fagmiljø og institusjon, men 

dilemmaet skulle være åpenbart, særlig dersom en ser dette i sammenheng med punkt 4 over: Å 

utvikle søknader er alltid svært arbeidskrevende, og ”enda verre” blir det dersom en faktisk får 

tildelinger. Musikkterapi er et fag som i stor grad fordrer samarbeidsorientert og teambasert 

arbeid, både i forhold til undervisning og forsking. Det vil derfor ikke være mulig å opprettholde 

et høgt ambisjonsnivå innen samfunnskontakt/formidling og eksternt finansierte prosjekt dersom 

fagmiljøet er overstrukket fordi en ikke har den nødvendige basis av faste fagstillinger. Den høge 

aktiviteten fagmiljøet har hatt så langt har vært mulig med den pionerånd en oppbyggingsfase 

stimulerer til, men er ikke bærekraftig på lang sikt uten tilføring av den sjette fagstillinga.  

 

 



 

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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Innspill fra SKOK - budsjett 2013 

 
1. Sammendrag 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) en tverrfaglig og tverrfakultær enhet som 

ifølge mandatet skal initiere, koordinere og gjennomføre kvinne- og kjønnsforskning innenfor 

ulike fagområder, og være et faglig tilbud både for etablerte forskere og ansatte i 

rekrutteringsstillinger ved hele UiB. Vi legger stor vekt på å oppfylle dette mandatet (jf. 

Statutter for Senter for kvinne- og kjønnsforskning).  

 

SKOK arrangerer faglige seminarer, symposier, workshops og konferanser for forskere på 

alle nivå, med inviterte forelesere fra inn- og utland. I tillegg organiserer senteret 

forskerutdanningskurs innen kjønnsforskningsfeltet, i samarbeid med lokale, nasjonale og 

internasjonale samarbeidspartnere og med deltakere fra hele verden.  

 

Fakultetsstyret har nylig foretatt ansettelser i to faste førsteamanuensisstillinger ved SKOK, i 

hhv samfunnsvitenskapelig og humanistisk kjønnsforskning. Senteret har også fått vedtatt en 

mandatendring, slik at senterets statutter nå også inkluderer undervisning innen 

kjønnsforskning. SKOK skal ha det faglige ansvaret for to av KVIK-emnene, samt ha et 

samordningsansvar for de øvrige KVIK-emnene som inngår i kjønnsforskningsprogrammet 

ved UiB. Senteret kommer i tida framover til å legge stor vekt på å få etablert gode rutiner 

når det gjelder undervisningsplanlegging og –gjennomføring i samarbeid med LLE 

(administrativt ansvarlig enhet), programstyret for Bachelorprogrammet i kjønnsstudier og 

SKOKs styre. På det planlagte strategiseminaret i september vil bl.a. arbeidsrutiner og 

klargjøring av myndighet i ulike sakstyper være et viktig tema.   

 

SKOK vil fortsatt arbeide for å etablere en engelskspråklig mastergrad innen kjønnsstudier i 

samarbeid med Linköpings Universitet i Sverige og Universität Humboldt i Tyskland. 

 

 

2. Prioriteringer innenfor rammen 

Referanse Dato 

2012/4975-SISO 19.06.2012 
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Som nevnt vil SKOKs undervisningsforpliktelser bli en hovedsatsning i tida som kommer. Vår 

faste stab vil spille nøkkelrollen her, men det blir også viktig å trekke inn stipendiatene med 

arbeidsplikt ved senteret i undervisningsarbeidet.  

 

På forskningssiden har SKOK en rekke ulike prosjekter, som strekker seg fra rent teoretiske 

studier til empiriske studier av bl.a. Sharialovgivning i Iran, flyktningers krigserfaringer og 

globale omsorgstjenester – alt i et kjønnsperspektiv. Senteret har nylig levert inn en NFR-

søknad om et større forskningsprosjekt, ”Affective Displacements”, et forskningsfelt som 

uansett vil være et satsningsområde framover. Maskulinitetsforskning er et annet 

satsningsområde, og vi vil snarest mulig lyse ut en stipendiatstilling innenfor dette feltet. Vår 

nye professor II, David Eng, er en kapasitet på området, og målet er at SKOK i samarbeid 

med ham kan utvikle et maskulinitetsforskningsmiljø ved UiB.  

 

SKOK er i ferd med å etablere en samarbeidsavtale med Duke University i USA, som er et 

høyt rangert universitet med et toneangivende kjønnsforskningsmiljø. Dette samarbeidet vil 

bli spille på ressurser innenfor rammen, mens vi søker om midler til å finansiere selve 

utvekslingen under pkt. 3, Prioriteringer utenfor rammen, se dette punktet. Avtalen skal sikre 

våre stipendiater og postdoktorer mulighet til et utenlandsopphold i løpet av stipendperioden, 

og gi mulighet for forskere fra Duke til kortere eller lengre opphold ved SKOK.  

 

Vi kommer til å prioritere både menneskelige og økonomiske ressurser for å utvikle flere slike 

internasjonale kontakter/forskernettverk, utvikle søknader alene og sammen med våre 

internasjonale kontakter.  

 

Som nevnt vil vi snarest mulig lyse ut både en ph.d.-stilling innen maskulinitetsforskning – 

dette er en av de syv stillingene fakultetet bevilget for 2012. Vi venter ansettelse innen 

utgangen av året. Parallelt med denne lyser vi også ut en annen, åpen stipendiatstilling i 

humanistisk kjønnsforskning, der hjemmelen har vært ledig siden april 2012. 

 

En postdoktorstilling i humanistisk kjønnsforskning er også under utlysning. Dette er 

stillingen etter Kari Jegerstedt, som nå har blitt ansatt i fast stilling fra 1. juni 2012. 

 

3. Prioriteringer utenfor rammen 
 

1. Utvekslingsavtale med Duke University, USA.  

SKOK er som nevnt i ferd med å etablere en utvekslingsavtale med Duke University, 

USA for perioden 2012-14. Den finansielle rammen for avtalen skal være kr. 200.000 pr. 

år, og Duke har allerede forpliktet seg til å bidra med tilsvarende sum årlig. For 2012 har 

vi søkt Forskningsavdelingen om denne summen, og vi ber om at denne summen 

opprettholdes for 2013. Vi har erfaring med å drifte en tilsvarende avtale tidligere 

(Rutgers University, USA) for en tilsvarende sum, og vet at vi innenfor denne rammen 

kan få realisert en lang rekke forskeropphold, begge veier, og vi vet at utbyttet av slike 

utvekslinger er verdifulle, både for den enkelte forsker og for det samlede miljøet.  

 

Kostnad pr. år: kr. 200.000 

 

2. Forskningsfri for Ellen Mortensen 

Faglig leder ved SKOK, Ellen Mortensen, har ved utgangen av 2012 arbeidet i 12,5 år 

uten å ta ut forskningsfri (forrige forskningspermisjon var høst -99 – vår -00). Av denne 
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opptjeningsperioden er ett år tjent opp ved LLE i hennes faste stilling og ett år tjent opp 

ved SKOK i hennes åremålsstilling som leder. Jf. tidligere samtaler med fakultetet har 

SKOK ingen mulighet til å finansiere en forskningspermisjon over vårt budsjett, og i tråd 

med avtalen melder vi derfor dette behovet/kostnaden inn under behov ”utenfor rammen”. 

Mortensen har fått frist til 15.08.12 med å gi svar på tilbudet om en ny lederperiode ved 

SKOK 2013-17. I tillegg er det på grunn av andre personalmessige hensyn p.t. uklart på 

hvilket tidspunkt Mortensen ønsker å ta ut sin forskningspermisjon, men det er sannsynlig 

at budsjett året 2013 vil bli berørt, og at vi da vil trenge erstatning for hennes andel av 

stillingen som er knyttet til ledelse og administrasjon av senteret, dvs. 50% stilling. Det må 

også gjøres avtale med LLE om hvordan uttak av forskningsfri opptjent der skal 

håndteres. Vi ser for oss at SKOK diskuterer dette videre med fakultetet og LLE i august 

2012.  

 

Kostnad:  50% stilling i ett år, anslagsvis ltr. 60, kr. 353.000 

 

3. Førstekonsulentstilling, administrasjonskonsulent 

SKOK og SVT har felles administrasjon, og begge sentre har stor aktivitet og har økt i 

størrelse de siste årene. Ved større enheter er funksjonene langt mer spesialiserte enn 

ved SKOK og SVT. Vi har til sammen 3,7 administrative stillinger (0,2 er BOA-finansiert), 

men av disse er ca. 1,2 stilling nesten utelukkende engasjert i økonomi og regnskap, dvs. 

de funksjonene som ved instituttene er lagt til fakultetsadministrasjonen. Dette betyr at vi 

i realiteten har 2,5 stillinger til øvrig administrasjon, og med en vitenskapelig stab på om 

lag 36 ansatte (begge sentre) utgjør den administrative delen av den totale staben ca 

6,5%. Dette er langt under standard fordeling 80% vitenskapelige/ 20% administrative. Vi 

mener at dette tallet taler for seg selv, og at det underbygger vår oppfatning av at våre 

aktiviteter og vår virksomhet kunne fått en høyere kvalitet med en økt administrativ 

ressurs. 

 

Vi har et vesentlig behov, da særlig innen den type arbeidsoppgaver som er knyttet til 

administrasjonskonsulentstillingene ved instituttene. Pr. i dag har sentrene heller ingen 

studieadministrativ kompetanse, på tross av et økende behov på dette feltet. 

Administrasjonen av KVIK-emnene er lagt til LLE (og SVT får støtte fra FoF til 

administrasjonen av danningsemnene). I det studieadministrative arbeidet som er knyttet 

til ph.d.-utdanningen ser vi også at vi må støtte oss uforholdsmessig mye til 

fakultetsadministrasjonen. Med en økt administrativ ressurs kunne vi også opparbeide en 

høyere kompetanse på dette feltet, slik at vi kunne arbeide bedre og mer effektivt vis a 

vis fakultet og andre institutter, selv om vi ikke nødvendigvis skulle utvikle en fullverdig 

studieadministrasjon ved SKOK og SVT.  

 

Det generelle presset på administrasjonen er stort, og vi merker daglig mangelen på 

ressurser. Fordelingen av arbeidsoppgaver mellom sentrene, samarbeidsinstitutter og 

fakultetet er vi åpne for å diskutere. I august 2013 ventes det en avgang for 

aldersgrensen i en 50% administrativ stilling ved SKOK, en stilling som i dag i hovedsak 

er knyttet til økonomi/regnskap. Når vi nå ber om økte administrative ressurser, ønsker vi 

å komme i dialog med fakultetet om løsninger, der bl.a. denne avgangen inngår som ett 

element, og mulig overflytting av økonomifunksjoner til PØS ved fakultet også kan være 

en del av totalvurderingen.  

 

På denne bakgrunnen ber vi om at SKOK og SVT tilføres en 100% stilling på 

førstekonsulentnivå. 
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Kostnad, f.eks. ltr. 40, inkl. alle kostnader: kr. 512.000 pr år. 

  

 

4. Postdoktorstilling i samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning 

Faglig leder ved SKOK har over en lengre periode vært i dialog med fakultetsledelsen ved 

SV for å få videreført en 4-årig postdoktorstilling i samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning 

(åpen utlysning), slik ordningen er med en postdoktorstilling i humanistisk 

kjønnsforskning. Dersom SKOK skal kunne fungere som et tverrfakultært senter, bør vi 

kunne ha en postdoktorhjemmel som finansieres av SV-fakultetet. Denne kompetansen vil 

igjen kunne komme SV-fakultetet til gode, dersom postdoktoren etter endt opphold ved 

SKOK vinner fram i konkurransen om faste stillinger ved ett av instituttene. Vi håper at 

fakultetsledelsen ved SV vil prioritere en slik hjemmel til SKOK ved budsjettet for 2013.  

 

 
4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
 
NFR-prosjektet ”Thought as Action” avsluttes i 2012, og p.t. har vi ingen eksternfinansierte 

stillinger som strekker seg inn i 2013. I den nevnte NFR-søknaden som nylig er sendt inn, 

”Affective Displacements” har vi fulgt NFRs satser og dessuten lagt inn egeninnsats fra 

ansatte ved senteret. 

 

 
5. Mindre ombyggingstiltak 
 
1. Ventilasjon, toaletter 

 

I Ida Bloms hus er det to toaletter pr etasje i hhv. 1., 2. og 3. etasje. Alle disse er uten noen 

form for ventilasjon, noe som er uheldig for arbeidsmiljøet. Vi har i samarbeid med EiA/Drift 

innhentet anbud på kostand for å legge inn ventilasjon på disse 6 toalettene, og i anbud 

mottatt fra en bedrift UiB har samarbeidsavtale med har vi fått et tilbud på kr. 29.900. 

 

Forventet kostnad: kr. 30.000  

 

2. Uutnyttede arealer i 4. etasje 

SKOK og SVT ønsker å få rehabilitert de uutnyttede arealene i 4. etasje i Ida Bloms hus. 

Denne etasjen har full takhøyde og med overflaterehabilitering av tak, vegger og gulv, er det 

et stort potensiale her, med kanskje 6-10 nye arbeidsplasser. Vi mener at dette kan være en 

langsiktig og god løsning for fakultetet og UiB. Huset har den nødvendige infrastruktur til å 

håndtere flere nye arbeidsplasser, og dette vil øke husets bruksverdi og økonomiske verdi. 

Begge sentre opplever et stort press på kontorsituasjonen, ikke minst i perioder da antall 

BOA-ansatte øker, og en oppgradering av 4. etasje kunne komme sentrene til gode i slike 

perioder, og i andre perioder komme hele fakultetet til gode gjennom utlån av kontorplasser. 

Ikke minst er det verdt å merke seg at vi får henvendelser fra UiB-ansatte med allergiplager 

og lignende, siden Ida Bloms hus fremdeles er et ”sunt” eldre hus uten moderne 

ventilasjonsanlegg. Vi lufter ved å åpne vinduene og ser ikke på fraværet av moderne 

ventilasjon som en ulempe, og vi observerer at det er en økende interesse for slike 

arbeidsplasser. Følgelig tror vi at det også kan være en HMS-gevinst å hente i en 

rehabilitering av husets 4. etasje.  
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Kostnad: Vi har ikke hentet inn anbud på rehabilitering, noe som bør gjøres i tett dialog med 

Eiendomsavdelingen. Her må det byggfaglige vurderinger inn, og det er også mulig at en 

rehabilitering kunne foretas trinnvis for å fordele kostnader over flere budsjettår.  

 

Pkt. 6 Evalueringer. 
Ikke aktuelt. 

 

Pkt. 7. Overføringer av instituttrammer fra år til år.  
Vi støtter oss til forslaget fra fakultetet når det gjelder policy for overføringer fra år til år, men 

vil særlig bemerke at prosjekt 700910 (knyttet til Kunde 2 UiB i PA) er svært viktig ifm 

finansieringen av eksterne prosjekter, og at det dermed er ekstra viktig å få overført midler 

knyttet opp mot denne prosjektkontoen. Det er likeledes viktig at for eksempel netto 

overheadinntekter som er generert av prosjektene kan knyttes til 700910, og bli overført. 

Dette øker handlingsrommet ift prosjektøkonomien, og særlig når et prosjekt nærmer seg 

sluttfasen, vil en kunne se hvilke behov som gjenstår å få dekket. For eksterne prosjekter 

med finansiering i fremmed valuta er dette særlig viktig, siden man da har en vesentlig 

uforutsigbarhet ift valuta-/aggiotap.   

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Ellen Mortensen 

Professor, senterleder Signe Solberg 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

Kopi 

SV-fakultetet 
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Budsjettforslag 2013 - innspill fra SVT 

 

1. Sammendrag  

SVT er en tverrfaglig og tverrfakultær enhet med ansvar for forskning, utdanning og 

formidling innen vitenskapsteori, og det har vært viktig for SVT at UiB har tydeliggjort 

senteret som en selvstendig, tverrfakultær enhet ved å tildele oss en ”egen linje” i det 

sentrale budsjettet. Dette innebærer bl.a. at senteret har ansvar for å gjennomføre den 

vitenskapsteoretiske opplæringen i forskerutdanningene ved alle fakulteter ved UiB (jf. 

Reglement for SVT, U-styresak 17/2007, sak 06/2238). Inntektene til senteret kommer dels 

direkte fra enkeltfakulteter, dels fra UiB sentralt, og er dels kanalisert gjennom HF og lagt inn 

i rammen. Administrativt er senteret likevel forankret til ett fakultet – HF – en tilhørighet som 

strengt tatt kan betegnes som tilfeldig, all den tid senterets ansvarsområder er av tverrfaglig 

og tverrfakultær karakter. Samtidig må det understrekes at samarbeidet mellom SVT og HF 

har vært meget konstruktivt. 

 

SVT har i tråd med HFs strategi høye ambisjoner både innen forskning, undervisning og 

formidling, og har derfor siden 2007 jevnlig tatt opp spørsmål knyttet til finansieringsmodell 

og ditto forutsigbarhet og forsvarlighet for driften av senteret. Et gjennomgående tema har 

vært problemene knyttet til fakultetenes ansvar for å yte lønnsmidler til SVTs ph.d.-

undervisning, og vi venter fremdeles på et brev om dette temaet fra sentralt hold. Tilsvarende 

problemstillinger er også gjort rede for i vårt brev ang. Risa-utvalgets innstilling (brev datert 

04.12.08, sak 07/10871), der vi bl.a. skisserer et forslag til hvordan den økonomiske 

informasjonsmodellen for sentral infrastruktur ved UiB kan anvendes på det meste av SVTs 

virksomhet, på linje med Bergen Museum og Universitetsbiblioteket. 

 

 

2. Prioriteringer innenfor rammen 
SVT har de seinere åra gjennomført en prosess for å innrette forskningsaktiviteter slik at de 

omfattes av lokale, nasjonale og europeiske satsingsområder. Dette har også gitt uttelling i 

form av en betydelig ekstern prosjektfinansiering. Det arbeides kontinuerlig med nye 

søknader til ulike finansieringskilder, både nasjonalt og internasjonalt. Senteret har 

Referanse Dato 

2012/4975-SISO 20.06.2012 
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betydelige internasjonale nettverk, og vi søker å holde tett kontakt med sentrale 

nettverksforbindelser. 

På undervisningssiden er SVTs oppgaver gitt direkte av Universitetsstyrets vedtak, og som 

tidligere omtalt er det en sviktende inntektsmodell som ligger til grunn for inndekningen av 

dem. I 2012 har vi fått klarhet i at finansieringen for to stillinger er sikret (Roger Strands 

stilling, etter tilsetting av ny faglig leder ved SVT; og Torjus Midtgarden, etter nedleggingen 

av VNN-FU), noe som vil lette situasjonen betraktelig på undervisningssiden. Det er 

imidlertid fremdeles ikke helt klart hvorvidt vi da skal internfakturere de av fakultetene ved 

UiB som ikke bidrar med stillinger innen vitenskapsteori, når SVT gir undervisning ved disse 

fakultetene. I møte med fakultetet 9. mai 2012, ble vi likevel enige om at slik internfakturering 

trolig er det mest korrekte, selv om SVT prinsipielt mener at slik internfakturering burde vært 

unngått.  

 

SVT har planer om å etablere samarbeidsavtaler med Universitetsmiljøene i Shanghai 

(særlig Shanghai Normal University) og Hyderabad, India (University of Hyderabad og 

Acharya N G Ranga Agricultural University).  Målet er å utvikle ulike felles forsknings- og 

utdanningsaktiviteter og å videreutvikle de nettverkene vi allerede har i disse miljøene. Dette 

samarbeidet vil spille på ressurser innenfor rammen, mens vi også søker om midler til å 

finansiere en utvekslingsavtale under pkt. 3, Prioriteringer utenfor rammen, se dette. Avtalen 

skal sikre SVTs stipendiater og postdoktorer (eventuelt også kandidater fra andre fagmiljøer) 

mulighet til å delta på forskerkurs ved disse universitetene, og gi mulighet for forskere fra 

Shanghai og Hyderabad til å delta på forskerkurs e.l. ved SVT. 

 

Videre vil som tidligere prioritere både menneskelige og økonomiske ressurser innenfor 

rammen for å utvikle andre nettverk, både nasjonale og internasjonale, og for å utvikle 

forskningssøknader sammen med våre internasjonale kontakter. 

 

Vi har nettopp lyst ut to stipendiatstillinger, én med søknadsfrist i juni (bevilget av fakultetet i 

2012), og én åpen stilling med søknadsfrist i juli 2012 (stilling ledig fra juli 2012).  

 

 

3. Prioriteringer utenfor rammen 
 

1. Stilling knyttet til Dannelses-emnene 

I etterkant av Dannelsesutvalgets arbeid ble det i 2010 igangsatt et pilotprosjekt 

bestående av fire undervisningsemner (VIT210-213). Disse såkalte Dannelsesemnene 

hadde status som pilotprosjekt i 2010 og -11, men ble vedtatt som et permanent tilbud 

ved UiB i UU-møte i september 2011 (sak 30/11), med SVT som ansvarlig enhet. 

Imidlertid har ikke vedtaket blitt fulgt opp med fullverdig finansiering av stillingsressurs. 

P.t. har SVT ansatt en førsteamanuensis på midlertidig basis for å dekke inn dette 

behovet. (Denne førsteamanuensen leder også UiBs interne Dannelsesutvalg og er 

sekretær for det nasjonale Dannelsesutvalget.)  

 

Stillingen delfinansieres i dag med kr. 300.000 som SVT har fått tildelt av UiB sentralt, 

midler som har vært knyttet til Dannelsesemnene. Mellomlegget har SVT fått muntlig 

tilsagn (møte 09.05.12) om at man vil finne løsninger for på fakultetsnivået.  

 



 side 3 av 6 

 

 

 

   

Vi ber med dette om at stillingen sikres full finansiering fra 2013, og at fakultetsstyret i 

septembermøtet vedtar utlysning av denne stillingen. Pr. i dag er situasjonen at vi løser 

permanente oppgaver med i midlertidig tilsetting, en situasjon vi ønsker å unngå.  

 

Vi ber også om kr. 50.000 til drift av Dannelsesemnene. Det viktigste prinsippet for 

inndekking av undervisningsressursene, er at UiB-ansatte som bidrar med forelesninger 

får godskrevet tidsbruken på sitt hjemmeinstitutt. Dette er en viktig forutsetning for å 

kunne drifte emnene. Likevel har vi behov for noen midler til honorarer (for UiB-eksterne 

forelesere), samt at vi har behov for en timehonorert vit.ass. for viktig informasjonsarbeid. 

(Det viser seg gjentatte ganger å være krevende å drive tverrfakultært 

informasjonsarbeid ved UiB.)  

 

Kostnad: Lønsstrinn 60, kr. 688.000 – 300.000 (er finansiert UiBSVT) + 50.000 

(drift) = kr. 438.000 

 

 

2. Førstekonsulentstilling, administrasjonskonsulent 

SVT og SKOK har felles administrasjon, og begge sentre har stor aktivitet og har økt i 

størrelse de siste årene. Ved større enheter er funksjonene langt mer spesialiserte enn 

ved SKOK og SVT. Vi har til sammen 3,7 administrative stillinger (0,2 er BOA-finansiert), 

men av disse er ca. 1,2 stilling nesten utelukkende engasjert i økonomi og regnskap, dvs. 

de funksjonene som ved instituttene er lagt til fakultetsadministrasjonen. Dette betyr at vi 

i realiteten har 2,5 stillinger til øvrig administrasjon, og med en vitenskapelig stab på om 

lag 36 ansatte (begge sentre) utgjør den administrative delen av den totale staben ca. 

6,5%. Dette er langt under standard fordeling 80% vitenskapelige/ 20% administrative. Vi 

mener at dette tallet taler for seg selv, og at det underbygger vår oppfatning av at våre 

aktiviteter og vår virksomhet kunne fått en høyere kvalitet med en økt administrativ 

ressurs. 

 

Vi har et vesentlig behov, da særlig innen den type arbeidsoppgaver som er knyttet til 

administrasjonskonsulentstillingene ved instituttene. Pr. i dag har sentrene heller ingen 

studieadministrativ kompetanse, på tross av et økende behov på dette feltet. 

Administrasjonen av VIT-emnene er lagt til FoF (og SKOK får støtte fra LLE til 

administrasjonen av KVIK-emnene). I det studieadministrative arbeidet som er knyttet til 

ph.d.-utdanningen ser vi også at vi må støtte oss uforholdsmessig mye til 

fakultetsadministrasjonen. Vårt mål er å opparbeide en høyere kompetanse på dette 

feltet, slik at vi kan arbeide bedre og mer effektivt vis a vis fakultet, andre institutter og 

studenter/ph.d.-kandidater for å øke profesjonaliteten på feltet, uten at SVT og SKOK 

nødvendigvis skal utvikle en fullverdig studieadministrasjon.  

 

Det generelle presset på administrasjonen er stort, og vi merker daglig mangelen på 

ressurser. Fordelingen av arbeidsoppgaver mellom sentrene, samarbeidsinstitutter og 

fakultetet er vi åpne for å diskutere. I august 2013 ventes det en avgang for 

aldersgrensen i en 50% administrativ stilling i administrasjonen, en stilling som i dag i 

hovedsak er knyttet til økonomi/regnskap ved SKOK. Når vi nå ber om økte 

administrative ressurser, ønsker vi å komme i dialog med fakultetet om løsninger, der 

bl.a. denne avgangen inngår som ett element, og mulig overflytting av økonomifunksjoner 

til PØS ved fakultet også kan være en del av totalvurderingen.  

 



 side 4 av 6 

 

 

 

   

På denne bakgrunnen ber vi om at SKOK og SVT tilføres en 100% stilling på 

førstekonsulentnivå. 

 

Kostnad, f.eks. ltr. 40, inkl. alle kostnader: kr. 512.000 pr år. 

  

 

3. Midler til utveksling med Asia 

SVT har som nevnt planer om å styrke kontakten med Shanghai Normal University og 

to universiteter i Hyderabad, India (University of Hyderabad og Acharya N G Ranga 

Agricultural University), og i forbindelse med denne satsningen ønsker vi å bidra til 

utveksling ifm. forskerutdanningskurs i Shanghai, Hyderabad og Bergen. Midlene 

som søkes skal være reise- og oppholdsmidler tilgjengelige for kandidater fra disse 

tre miljøene. Vi ser for oss ca. 24 mobiliteter pr. år, fordelt på 3 

forskerutdannningskurs (ett ved hvert sted), og at det er 8 tilreisende til hvert kurs (4 

fra hvert av de tos tedene som ikke er arrangør).  

 

Vi tror en slik form for utveksling vil komme UiB til gode og at det er store muligheter 

for synergieffekter for en rekke forskningsmiljøer ved UiB.  

 

Kostnad: Kr. 300.000 

  

 

4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
 

Prognose, forventet ekstern prosjektaktivitet 2013: 

 

PA-
nummer Prosjektnavn  Fin.kilde  Periode 

 
Totalbudsjett   Budsjett 2013  

Eksternfin. 
årsverk 

Egeninnsats 
(kr/årsverk) 

803713 

Reflexive 
Systems 
Biology NFR  

01.07.09-
30.06.13  5 000 000       629 000  

1 forsker 
(60%,  
1 postdoktor 
(100%, 9 mnd) 70 800 

805980 
Oil Risk 
Uncertainty NFR  

01.06.11-
01.06.13    3 021 000        770 000  

1 forsker 
(100%, 6 mnd) 131 800 

803757 SEAT EU  
01.08.09-
31.07.13    4 704 000       600 000  

1 postdoktor 
(53%, 7 mnd) 
1 forsker 
(100%, 7 mnd)  73 700 

806606 EPINET EU  
01.04.12-
31.03.15    4 653 733     1 490 000  

1 forsker 
(100% 12 mnd 93 600 

805771 BKK midler BKK/UIB  
2012-
2014       635 000        400 000  - 79 600 

SUM             3 889 000     

 

Angående spørsmålet om dekningsbidrag (DB) har SVT ikke utarbeidet en fullverdig plan for 

dette. En del punkter vil vi likevel understreke: Suksess ved eksternfinansiert virksomhet er 

avhengig av den faglige kompetansen ved enhetene, som også må stå for den faglige 

kvalitetssikringen. Den administrative og faglige innsatsen i for- og etterkant av 

prosjektperioden må også regnes inn i egeninnsatsen. Derfor er det viktig at tilstrekkelige 

midler kanaliseres tilbake til det faglige grunnivået, for å kunne initiere og ivareta den 

ønskede BOA-aktiviteten.  
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5. Mindre ombyggingstiltak 
 
1. Ventilasjon, toaletter 

 

I Ida Bloms hus er det to toaletter pr etasje i hhv. 1., 2. og 3. etasje. Alle disse er uten noen 

form for ventilasjon, noe som er uheldig for arbeidsmiljøet. Vi har i samarbeid med EiA/Drift 

innhentet anbud på kostnad for å legge inn ventilasjon på disse 6 toalettene. Anbudet -  fra 

en bedrift UiB har samarbeidsavtale med – viser et tilbud på kr. 29.900. 

 

Forventet kostnad: kr. 30.000  

 

2. Uutnyttede arealer i 4. etasje 

SKOK og SVT ønsker å få rehabilitert de uutnyttede arealene i 4. etasje i Ida Bloms hus. 

Denne etasjen har full takhøyde og med overflaterehabilitering av tak, vegger og gulv, er det 

et stort potensiale her, med kanskje 6-10 nye arbeidsplasser. Vi mener at dette kan være en 

langsiktig og god løsning for fakultetet og UiB. Huset har den nødvendige infrastruktur til å 

håndtere flere nye arbeidsplasser, og dette vil øke husets bruksverdi og økonomiske verdi. 

Begge sentre opplever et stort press på kontorsituasjonen, ikke minst i perioder da antall 

BOA-ansatte øker, og en oppgradering av 4. etasje kunne komme sentrene til gode i slike 

perioder, og i andre perioder komme hele fakultetet til gode gjennom utlån av kontorplasser. 

Ikke minst er det verdt å merke seg at vi får henvendelser fra UiB-ansatte med allergiplager 

og lignende, siden Ida Bloms hus fremdeles er et ”sunt” eldre hus uten moderne 

ventilasjonsanlegg. Vi lufter ved å åpne vinduene og ser ikke på fraværet av moderne 

ventilasjon som en ulempe, og vi observerer at det er en økende interesse for slike 

arbeidsplasser. Følgelig tror vi at det også kan være en HMS-gevinst å hente i en 

rehabilitering av husets 4. etasje.  

 

Kostnad: Vi har ikke hentet inn anbud på rehabilitering, noe som bør gjøres i tett dialog med 

Eiendomsavdelingen. Her må det byggfaglige vurderinger inn, og det er også mulig at en 

rehabilitering kunne foretas trinnvis for å fordele kostnader over flere budsjettår.  

 

Pkt. 6 Evalueringer. 
Ikke aktuelt. 

 

Pkt. 7. Overføringer av instituttrammer fra år til år.  
Vi støtter oss til forslaget fra fakultetet når det gjelder policy for overføringer fra år til år, men 

vil særlig bemerke at prosjekt 700910 (knyttet til Kunde 2 UiB i PA) er svært viktig ifm 

finansieringen av eksterne prosjekter, og at det dermed er ekstra viktig å få overført midler 

knyttet opp mot denne prosjektkontoen. Det er likeledes viktig at for eksempel netto 

overheadinntekter som er generert av prosjektene kan knyttes til 700910, og bli overført. 

Dette øker handlingsrommet ift prosjektøkonomien, og særlig når et prosjekt nærmer seg 

sluttfasen, vil en kunne se hvilke behov som gjenstår å få dekket. For eksterne prosjekter 

med finansiering i fremmed valuta er dette særlig viktig, siden man da har en vesentlig 

uforutsigbarhet ift valuta-/aggiotap.  

 

Vi registrerer at signalene vi så langt har fått fra fakultetet ang. bruken av 700 910 er i strid 

med de signalene vi får fra Økonomi sentralt. Her er det behov for klargjøring. Vi har 
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forståelse for fakultetets skepsis om at 700 910 skal brukes som «sparekonto». På den 

annen side er det helt rimelig at et eventuelt netto overskudd av OH-midler til annuum kan 

knyttes opp mot 700910/Kunde 2 UiB, slik at disse midlene kan demme opp for eventuelle 

underskudd, f.eks. ifm prosjektavslutning. I de fleste prosjekter har vi en tidshorisont på to-

fire år, og da må vi i planleggingen ha mulighet til å tenke utover det aktuelle kalender-

/regnskapsåret. Ved SVT er BOA-budsjettet mer enn 2,5 ganger så stort som 

annuumsbudsjettet, og når det årsbaserte annuumsbudsjettet da skal ta høyde for all risiko i 

BOA-budsjettet (basert på lengre prosjektperioder), sier det seg selv at 

planleggingsmulighetene er reduserte og risikoen tilsvarende høy. 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Matthias Kaiser 

Professor, senterleder Signe Solberg 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Post adresse: Senter for Middelalderstudier (CMS) 

Universitetet i Bergen, Postboks 7805, 5020 BERGEN 

Besøks/Leverings adresse: Villaveien 1a, 5007 Bergen 

Tlf:  55 58 80 85   Fax: 55 58 80 90 

E-post: post@cms.uib.no   URL: www.uib.no/cms 
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Budsjett innspill 2013 fra SFF CMS – korrigert for trykkfeil 21.6.2012 

 

Vi viser til forespørsel om innspill til budsjettet for 2013.  På bakgrunn av senterets avvikling ved 
årsskiftet 2012/2013 er det ikke nødvendig å komme med innspill på linje med andre enheter ved HF. 
Istedenfor tillater vi oss å komme med innspill om utfordringer i forbindelse med senterets særegne 
utfordringer i avviklingsfasen.  

 

For å gi en helhetlig oversikt over senterets utfordringer vil vi i det følgende gi en oppsummering av 
allerede kjente forhold, i tillegg til nye momenter i forbindelse med budsjettarbeidet for 2011-2013.  

 

1 stipendiatstilling/overhead fra 2008:   

Stipendiatstillingen fikk CMS i lys av midtveisevalueringen i 2008. Den ble godskrevet CMS med 
halvårseffekt i 2008 og helårseffekt i 2009 og 2010. I 2011 fikk CMS helårseffekt for denne stillingen, 
jf. brev av 8.6.2011, sak 2010/6455, istedenfor forventet halvårseffekt. Dette ble tatt opp muntlig i 
møte med fakultetsøkonomen, da dette ble oppfattet som feil. Stillingen etter Moilanen har ikke 
vært besatt siden 27.8.2011. Denne stillingen ble ført med halvårseffekt i årsregnskapet 2011. 
 
Ved årets tildeling (ref 2011/4910 av 9.5.2012) kommer denne stipendiatstillingen på nytt i 
tildelingsbrevet fra UiB sentralt. Dette tolkes som at midlene er stilt til disposisjon for CMS via HF, 
uten at CMS har fått melding om dette. Dette innebærer et avvik på til sammen kr. 892.500 (=1/2 av 
583.000 i 2011 og 601.000 i 2012) i senterets favør.  
 
2 postdoktorstillinger/overhead fra 2008: 
Postdoktorstillingene er lagt inn med 2 helårseffekt, i praksis har stilling nr 1 (LLE/Heide) et omfang 
på 2 månedsverk i 2012, mens stilling nr. 2 (AHKR/ Foerster) har et omfang på 10 månedsverk. 
Opprinnelig plan var at dette skulle være fireårige stillinger som skulle erstattes med utlysning av to 
faste stillinger knyttet til de respektive fagmiljøene fra og med 2012, og dermed sikre en smidig 
avvikling av SFF’en. 
Tildelingen i år er på kr 1.451.000, mens den reelle kostnaden utgjør halvparten, dvs. kr. 725.500. 

Deres ref Vår ref Dato 

 2012/4975 SUO 18.6.2012 

Det humanistiske fakultet 

Universitetet i Bergen 
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5 faste stillinger 
Senteret ble opprettet med 4 faste stillinger. I lys av midtveisevalueringen ble senteret tildelt 
ytterligere 1 fast stilling. 
 
Ut av disse er det 2 stillinger som går av for alder ved kommende årsskiftet. Disse skulle etter planen 
erstattes etter utlysning i forlengelsen av de 2 ovennevnte postdoktorstillingene. 
En av disse er allerede besatt på grunn av krav på fast tilsetting. Vedkommende inngår allerede i de 
5 faste stillingene knyttet til CMS, og fakultetet opplyste at stillingen etter Bagge ikke lyses ut. 
Stillingen etter Mundal er p.t. under utlysning/bedømming. 
 
I praksis er dermed fire faste stillinger igjen etter at senteret er avsluttet, og ikke fem slik 
forutsetningen i midtveisevalueringen og kontrakten med NFR tilsier. 
 
 
Personalsituasjonen i 2013 
Når det gjelder personale som fortsetter utover 2012 er situasjonen følgende: 
 
 

Phd Post 
doc 

Navn Fagområdet Slutt Finansiering 

*  Crouwers AHKR 9/2013 UiB-SFF 

*  Negoi AHKR 9/2013 UiB-SFF 

 * Sønnesyn AHKR 7/2013 NFR-SFF 

 * Landro AHKR 5/2013 NFR-SFF 

 * Foran AHKR 2/2013 NFR-SFF 

 * Mulligan LLE 6/2013 UiB-SFF 

 * Zilmer AHKR/LLE 11/2013 NFR-YFF 

  
 
 
Det er 2 ph.d.-kandidater (Negoi, Crouwers) som ligger innenfor AHKR sitt fagområde, begge er UiB 
finansiert. Planlagt innlevering er september 2013. 
 
I tillegg er det er 4 postdoktorer, i tillegg er det en postdoktor tilknyttet YFF-prosjektet, som har 
tilsettingsforhold utover 2012. 
Ut av disse er det 3 som ligger innenfor AHKR sitt fagområde, og 1 innenfor LLE. YFF-postdoktoren vil 
trolig være ute i permisjon i store deler av 2013, for så å sluttføre postdoktorperioden. 
Vedkommende har en særlig tverrfaglig forskningsprofil, og har søkt stilling etter Mundal ved LLE og 
FRIHUM midler gjennom AHKR. 
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Infrastruktur og areal 
 
Kontorbehov 
Med bakgrunn i personalsituasjonen i 2013 bør det tas høyde for følgende arbeidsplassbehov:   
 
I 2013 er det 8 personer i rekrutteringsstillinger, i tillegg til 4 faste seniorstillinger (inkl. stilling etter 
Mundal). En må også påregne etterspørsel etter 2 emeriti-plasser.  
Avtalen med UiB sentralt om dekning av infrastruktur og husleie for 22 årsverk opphører fra 
årsskiftet, jf. budsjettildeling av 9.5.2012 (2011/4910). Vi gjør oppmerksom på at CMS overtok 
lokalene i Villaveien 1 A først i august 2003, og de første årene var det totale antall årsverk lavere 
enn forutsatt. Også i 2012 vil den SFF finansierte virksomheten være mindre enn 22 årsverk.  
På denne bakgrunnen vil det være behov å få avklart hvordan husleie og infrastrukturkostnader i 
2013 for ovennevnte rekrutteringsstillinger skal budsjetteres. 
 
Flytting 
Når det gjelder flytteprosessen er det knyttet usikkerhet til flyttedato samt gjennomføring av 
utflytting og nedvask.  På nåværende tidspunkt er det ikke tatt stilling til lokalisering av gjenværende 
personale i 2013 samt eventuelt behov for nyinnkjøp av møbler og annet (spesial-) utstyr.  
På nåværende tidspunkt er det ingen konkrete planer for gjenbruk av kontormaskiner/-utstyr som 
f.eks. frankeringsmaskin, kopimaskiner printere osv. 
 
Bibliotek 
CMS har bygget opp et bibliotek av betydelig omfang som delvis består av tidligere samlinger fra 
IKRR, men som for det meste er bygget opp av SFF-midler. Vi vil anta at mesteparten skal flyttes til 
hovedbiblioteket, men er kjent med at biblioteket ikke er interessert i dubletter. 
 
Bygningsmessige tiltak 
For videre bruk av Villaveien 1 A gjelder det generelt at vinduer i første etasje bør skiftes (pågående 
utskifting), skyvedør (lettvegg) mellom møterom og spiserom bør skiftes ut (taket siger, og dører 
setter seg fast i halvåpen posisjon). 
Ytterdører (sideinngang og bakdør) bør vurderes skiftet, alternativt sikres bedre, fordi 
lukkemekanismen er sårbar for værskifte. CMS er i kontinuerlig kontakt med EIA, særlig med tanke 
på hyppige innbrudd i 2011 og belastingen fra miljøet i Nygårdsparken. 
 
Bygget tilfredsstiller ikke krav om universell utforming og har ikke tilgang for bevegelshemmede. 
Det er utfordringer i forhold til temperatursvingninger og inneklima både sommer- og vinterstid. 
Dette gjelder særlig tredje etasje, gammel fløy. 
 
Behov for avklaring i 2012  
Dersom vi tar utgangspunkt i Budsjettildelingsbrev for 2011 og 2012 er det per i dag et avvik når det 
gjelder rekrutteringsstillinger på kr 1.618.000  som bør korrigeres/omdisponeres snarest. 
 
Administrasjonen ved CMS vil over sommeren ta kontakt med forskningsrådet for nødvendige 
endringer av gjeldende kontrakt med tanke på ny prosjektleder etter Bagge, samt videreføring av 
finansieringen for rekrutteringsstillingene. I den forbindelse bør CMS kunne presentere korrekt 
tallmateriale for årsoppgjøret for 2012 og den endelige sluttrapporteringen for den samlede SFF-
perioden. 
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Når det gjelder budsjettforslag for 2013 minner vi om at rektor i møte med forskningsrådet og SFF-
miljøene i juni 2010 og i møte med Sverre Bagge høsten 2011 har gitt tilsagn om at 
rekrutteringsstillinger fra UiB sentralt videreføres i forlengelsen av SFF-perioden. Dette gjelder de 
2 ph.d.-stillingene fra 2002 og 1 postdoktorstilling fra 2002, omtalt som «UiB felles» stillinger i 
tildelingsbrevene.  
 
Vi anbefaler fakultetet å ta saken opp med UiB sentralt i forbindelse med styringsdialog og 
budsjettsamtale for 2013. Videreføringen av middelalderforskningen utover SFF-perioden antas å bli 
sentralt i sluttevalueringen fra forskningsrådet. 
 
Vi ber om samlet skriftlig tilbakemelding fra UiB som vertsinstitusjon om endringer/justeringer etter 
midtveisevalueringen, jf. UiBs svarbrev av 28.2.2007, sak 2006/1139, som er relevante for kontrakten 
med forskningsrådet. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sverre Bagge 
direktør CMS 
 

Kirsten Moen 
administrasjonssjef 
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Langsiktig bemanningsplan 2013 – 2017 
Utlysning av stillinger 2013  

 
 
Dokumenter i saken 

- Budsjettfordelingsmodell for HF med justeringer (Fakultetsstyresak 85/10 og 66/11)  
- Vedtatt bemanningsplan 2012 – 2016 (Fakultetsstyresak 48/11)  
- Stillingsressurser – del A i budsjettmodellen (vedlegg 1) 
- Brev fra Institutt for fremmedspråk, saksnummer 2011/7258, 2012/7096 og 

2012/7479 (vedlegg 2) 
 

Bakgrunn 

Fakultetet har siden 2010 hatt en langsiktig bemanningsplan for faste faglige stillinger.  

Planen er retningsgivende for instituttene i den forstand at den representerer en samlet 

ramme for opp- eller nedbemanning. Innenfor denne rammen er det opp til instituttledelsen å 

prioritere hvilke stillinger som skal lyses ut eller trekkes inn ved ledighet. Bemanningsplanen 

skal være så forutsigbar som mulig, slik at instituttene kan planlegge langsiktig. Planen skal 

likevel revurderes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen om høsten med tanke på 

eventuell justering i lys av endrede forutsetninger som kan ha oppstått i løpet av budsjettåret. 

 

Andelen lønn (fast og midlertidig) i HFs budsjett har vært økende og utgjorde i 2010 ca. 86 % 
av totalbudsjettet på grunnbevilgningen. Det er naturlig at HF har en stor andel av sitt 
budsjett knyttet til lønn i og med at fakultetet er mindre utstyrskrevende enn noen av de 
andre fakultetene. Det er likevel viktig å sikre at fakultetet og fagmiljøene har tilstrekkelig 
handlingsrom til å gjøre faglige prioriteringer, og at svingninger i resultatinntekter knyttet til 
undervisning og forskning ikke fører til at grunnenhetenes driftsbudsjetter blir for trange. 

Lønnsandelen i budsjettet bør derfor på sikt ikke overstige 80 %.  

 

Resultatinntektene for fakultetet vil i 2013 være omtrent som i 2012. På utdanningssiden har 
vi en økning med kr 836 000, men en nedgang på forskningssiden med kr 974 000. Inkludert 
de stillingene som er foreslått lagt inn i bemanningsplanen med utlysning i 2013, vil andel 
lønn av 2013 budsjettet ligge på ca. 82 %.   

 

I statsbudsjettet for 2010 la regjeringen en satsning kalt ”Samarbeid, arbeidsdeling og 

konsentrasjon”.  Formålet for satsningen var å få sterkere fagmiljøer og mer profilerte 

institusjoner gjennom klarere arbeidsdeling og mer forpliktende faglig samarbeid i 
universitets- og høyskolesektoren. Det er inngått en konkret samarbeidsavtale om 
teatervitenskap mellom UiO, NTNU og UiB, der UiB tar nasjonalt ansvar for faget fram til 
2019. I tillegg er det inngått en samarbeidsavtale med UiO om veiledning på masternivå i 
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italiensk litteratur. Avtalene får ikke budsjettmessige konsekvenser for fakultetet i form av økt 
bemanning på fagene. 

 

Rammer for arbeidet med en langsiktig bemanningsplan 

- Det skal være en god balanse mellom lønn og drift i budsjettet, noe som betyr at 
andel lønn bør ligge på ca. 80 % av totalbudsjett 

- Den faglige bredden skal opprettholdes 
- Studietilbudene skal være i samsvar med NOKUTs forskrifter   
- Alle fag som tilbys ved fakultetet skal ha en forsvarlig minimumsbemanning 
- Store fag skal sikres en tilstrekkelig bemanning 
- Det skal tilsettes i faste, vitenskapelige stillinger etter konkurranse  
- Det må tas hensyn til hvilke forpliktelser fakultetet har i forhold til fremtidige tilsettinger  
- Ved tildeling av stillinger til institutter og fag skal det benyttes tydelige kvalitative og 

kvantitative vurderingskriterier. Det viktigste kvantitative kriteriet vil være knyttet til 
budsjettmodellen, men denne må alltid suppleres av kvalitative kriterier og vurderinger 

 

Avgrensning og premisser 

I fakultetsstyrets vedtak i sak 63/10 står det: ”Fakultetsstyret ser på langsiktige vedtak om 

utfasing av fag som urealistisk innenfor det handlingsrom fakultetet har i dag [..]”. I den 

langsiktige bemanningsplanen må det likevel vurderes om den faglige bredden best ivaretas 

ved at nye fag etableres og legges inn i fagporteføljen og at andre fases ut eller integreres i 

andre fag ved fakultetet for å gi rom for dette.  

 

Vurderingsgrunnlaget for bemanningsplanen er det enkelte fag slik det er definert i 

budsjettmodellen. Det er likevel viktig å se bemanningsplanen som en rådgivende, fleksibel 

ramme instituttledelsene selv kan prioritere innenfor. Vurderinger og prioriteringer på 

instituttnivå må sees i lys av muligheten for samordning av undervisningstilbud og tverrfaglig 

samarbeid og hvorvidt undervisningsressurser kan overføres mellom fag innenfor instituttet. 

Dette innebærer at det er opp til instituttledelsen å prioritere hvilke stillinger som skal lyses ut 

eller trekkes inn innfor den oppgitte rammen. Der det er lagt opp til at stillinger skal trekkes 

inn ved naturlig avgang ved fylte 70 år, betyr dette at første ledige stilling trekkes inn selv om 

disse kommer tidligere enn forutsatt eller skyldes andre forhold enn naturlig avgang. 

 

Planen gjelder fordeling av faste, vitenskapelige stillinger. Administrative stilinger er 

dimensjonert relativt lavt ved fakultetet, og forholdstallet mellom vitenskapelig og 

administrativt ansatte ligger nå på under 20 % av fakultetets totale stillingstall i 2012. Det vil 

bli utarbeidet en egen langsiktig plan for administrative stillingsressurser som legges frem for 

fakultetsstyret innen utgangen av 2012. Arkivstillinger og stillinger knyttet til ex.fac. og KARK 

er unntatt bemanningsplanen. Ex.phil. og norskkursene er holdt utenfor, siden det er knyttet 

særbudsjett til disse tilbudene. 

 

Instituttledere som er tilsatt internt, er regnet inn i den faste stillingsressursen knyttet til sitt 

fag. I praksis vil det bli gitt kompensasjon til instituttet tilsvarende undervisningsdelen i 

stillingen. Det samme gjelder for dekan, prodekan og visedekan. Faste stillinger som i dag er 

knyttet til Senter for middelalderstudier (CMS) er lagt inn i instituttenes faste stillingstall. Det 

samme gjelder lederstillingen ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK). 

 

Bemanningsplan 2012-2016 

I 2012 ble 3,5 stillinger vedtatt trukket inn permanent (1 i fransk, 1,5 i tysk og 1 i filosofi).  
Samtidig ble 3,2 stillinger gjenopprettet etter avgang (1 i middelalderhistorie (forskuttert), 1 i 
nordisk som også skulle inkludere nye oppgaver knyttet til NORMAU, 1 i religionsvitenskap 
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og 0,2 i utøvende musikk).  5 nye stillinger ble opprettet i 2012 (1 i engelsk knyttet til 
ENGMAU, 1 i lingvistikk (forpliktelse BFS), 2 ved SKOK og 1 i japansk. Det vil si at den faste 
faglige bemanningen økte med 1,5 stillinger i 2012. Samtidig var 2 av de nye stillingene 
finansiert ved nye fullfinansierte studieplasser og 2 var omgjort fra postdoktorstillinger. 
Samlet sett var det derfor en innsparing på lønnsbudsjettet i 2012 tilsvarende omtrent 2,5 
stillinger. I tillegg ble det i 2012 utforutsatt ledighet i 1,4 stillinger på fransk og 0,6 stilling på 

filosofi som ikke lå inne i bemanningsplanen, men en økning med 1 stilling på russisk. 

Det ble også en uforutsett ledighet i 3 stillinger som ligger inne i bemanningsplanen og som 
skal erstattes (nordisk- norsk som andrespråk, historie, spansk ). Disse stillingene lyses ut 

etter anmodning fra instituttleder. 

 

I 2013 er det til sammen avgang i 6,6 vitenskapelige stillinger, og det ble i bemanningsplanen 

for 2012 – 2016 anbefalt at 3 av disse trekkes inn (fransk, nordisk og psykoanalyse (Psana)) 

og at 0,6 stilling i filosofi erstattes med 1 ny stilling. Den samlede innsparingen blir da 2,6 

stillinger netto. Med mindre det er store endringer i studiepoengproduksjon eller nye 

momenter som må tillegges vekt, bør de vedtatte anbefalingene følges. Reduksjonen er kun 

knyttet til naturlig avgang, og det er i planen tatt utgangspunkt i avgang ved fylte 70 år, med 

mindre instituttene har gitt signaler om tidligere avgang. Tallene som gjelder vitenskapelige 

stillinger er hentet fra lønnsbudsjett 2012 og inkluderer stillinger som ble vedtatt utlyst i 

budsjettet for 2012 og som er under utlysning. 

 

Fakultetet har noen kjente forpliktelser til å lyse ut eller tilsette i stillinger i 2013. Dette gjelder 

blant annet videreføring av administrative stillinger ved CMS og en ansatt i 0,5 vitenskapelig 

stilling ved historie som skal økes til full stilling etter endt eksternt finansiert prosjekt. I tillegg 

kan det komme tilsettinger på bakgrunn av at midlertidig ansatte har opparbeidet seg 

rettigheter til fast stilling som vi i dag ikke er kjent med, men som kan få konsekvenser for 

hvor mange stillinger det vil være mulig å lyse ut i perioden 2013 - 2017.  

 

Endringer med konsekvens for bemanningsplanen for 2013 – 2017  

I bemanningsplanen for 2013 – 2017 er fast ansatte knyttet til videreutdanningstilbud 

inkludert. Studiepoengene for disse tilbudene er også tatt med i beregningen av avlagte 

årsenheter på fagene. Senter for vitenskapsteori (SVT) er fra 2013 inkludert i planen i og 

med at lønnsbudsjettet for ansatte ved dette tverrfakultære senteret ligger ved HF.  

 

Ved alle fremmedspråkene har det gjennom mange år vært en utstrakt bruk av midlertidige 

universitetslektorstillinger til den grunnleggende undervisningen. Dette må regnes som 

permanente oppgaver som skal utføres av fast ansatte. I og med at dette er oppgaver på et 

svært grunnleggende nivå har fakultetet i styringsdialog med universitetsledelsen fått aksept 

for at det kan tilsettes i universitetslektorstillinger. I bemanningsplanen for 2013 – 2017 

foreslår vi å øke opp basisbemanningen for fremmedspråkene fra 3 til 3,5 stilling. 

Konsekvensen av dette er at det blir en økning i fast ansatte universitetslektorer knyttet til 

spansk og engelsk, men en reduksjon i midlertidigheten ved fakultetet. De foreslåtte 20 % 

midlertidige bistillingene ved arabisk, fransk og japansk vil dekkes over instituttets eget 

driftsbudsjett (vedlegg 3 og 4) og ligger ikke inne i bemanningsplanen. To faste 50 % 

universitetslektorstillinger ved engelsk og spansk er foreslått lagt inn i bemanningsplanen, 

men finansieres ved et fast trekk fra instituttets driftsbudsjett.  

 

I 2012 ble det i revidert statsbudsjett gitt 10 nye fullfinansierte studieplasser i kinesisk. 

Kinesisk vil etableres som nytt tilbud innen øst-asiatiske studier fra høsten 2013, og det er 

naturlig at stillingsressursene ved japansk og kinesisk fra 2014 sees i sammenheng på 

samme måte som for eksempel antikke studier, dvs. en basisbemanning på til sammen 3,5 

stillinger.  
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Kriterier i bemanningsplanen 

I dette saksforelegget er følgende kriterier lagt til grunn ved vurdering av om et fag skal få 

økte eller reduserte faste stillingsressurser: 

- Studiepoengproduksjon på bachelor- og masternivå og avlagte doktorgrader ved 
fagene slik det fremgår av budsjettfordelingsmodellens pkt. A  

- Eksternt finansiert virksomhet 
- Publisering 
- Kompleksitet i studieprogramtilbudet 
- Nasjonal arbeidsdeling og nasjonalt ansvar 

 

I tillegg til overnevnte kriterier kan nasjonale evalueringer og behov for bedre kjønnsbalanse i 
vitenskapelige stillinger få betydning. På sikt kan det også være aktuelt å se på utviklingen i 
opptakstallene for fagene etter innføring av de disiplinbaserte bachelorprogrammene. 
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Omtale og vurdering av det enkelte fag 

Institutt for fremmedspråk 
Arabisk 
Arabisk har en relativt lav gjennomsnittsalder og det er ingen naturlige avganger i perioden 
2013 – 2017.  Den samlede staben i 2012 utgjør 3 stillinger (2 kvinner og 1 mann). Dette er 
0,3 stilling under den minimumsbemanningen som er fastsatt i budsjettfordelingsmodellen.  
 
Studiepoengproduksjonen pr. årsverk ligger under gjennomsnittet og arabisk ligger svært lavt 
med hensyn til publikasjonspoeng. Det er ingen eksternt finansierte forskningsprosjekter 
knyttet til arabisk.  
 
Arabisk er et viktig fag i forbindelse med UiBs satsing på Midtøsten og er blant de fagene 
som har studenter som må læres opp fra grunnen av, inkludert opplæring i nye skrifttegn. 
Instituttet bør kunne tilsette i 20 % bistilling som universitetslektor for å ivareta 
grunnopplæringen, men denne regnes ikke inn i bemanningsplanen for fast ansatte. Det er 
ellers ingen spesielle faglige hensyn som tilsier ytterligere økning i bemanningen. 
 
Arabisk  2013 – 2017 
Antall stillinger 2012  Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto  +/- 

3 0 0 0 
 
 
Engelsk 
Engelsk har 1 stilling under utlysning som ligger innenfor nåværende vedtatte 
bemanningsplan. Det er i tillegg 1 foreløpig ubesatt stilling som ble gitt i budsjett 2012 
(ENGMAU). Det er 1 stilling som går av for aldergrensen medio 2014. Den samlede staben i 
2012 utgjør 15 stillinger inkludert den som er ubesatt og den som er utlyst.1 Det er omtrent lik 
fordeling av professor- og førsteamanuensisstillinger og en overvekt av kvinner.  
 
Engelsk tilbyr undervisning på alle nivå.  Det var en stor nedgang i studiepoengproduksjonen 
i 2010, men en svak økning i 2011. Produksjonen pr. årsverk ligger på gjennomsnittet for 
fakultetet. Engelsk har de siste tre årene ligget noe over gjennomsnittet med hensyn til 
publikasjonspoeng. Faget har 6 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012. Det har vært noe 
økning i den eksternt finansierte forskningen i 2012.  
 
Forskningslederstilling gjennom Bergens forskningsstiftelse skal vurderes for fast tilsetting 
etter endt prosjektperiode og denne stillingen som er knyttet til litteratur/kultur er lagt inn i 
bemanningsplanen. Instituttet har ny stilling i engelsk lingvistikk som første prioritet i 
budsjettinnspill 2013 i tillegg behov for å videreføre stillingen i engelsk lingvistikk som blir 
ledig i 2014. Engelsk har utstrakt bruk av midlertidige universitetslektorer, og instituttet har 
midlertidige tilsatte tilsvarende 1 fast stilling på lektornivå for å ivareta grunnopplæring. Ut fra 
budsjettmodellens pkt. A er engelsk for høyt dimensjonert. Det foreslås likevel at stillingen 
som blir ledig i 2014 gjenopprettes fordi engelsk er et av de store, viktige fagene ved 
fakultetet og på bakgrunn av produksjonen på forskningssiden. Instituttet bør også få 
muligheten til å tilsette fast i 0,5 lektorstilling for å redusere midlertidigheten, noe som må 
finansieres over instituttets driftsbudsjett. Omdisponering av stillingsressurser innenfor 
engelskdisiplinene og inndragelse av neste ledige stilling etter 2014 må vurderes.   
 
Engelsk 2013 - 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto  +/- 
15 1 (2014) 0,5 universitetslektor 

1 (erstn v avgang 2014)  
1 (BFS-forpliktelse fra 2015) 

 +1,5 
stillinger 

 
Fransk 

                                                
1
 Inkludert instituttlederstillingen 



6 

 

Den samlede staben utgjør p.t. 5,3 stillinger2 hvorav 3,5 kvinner. Faget har en høy 
gjennomsnittsalder og har med 2,4 avganger i 2012 1,4 flere avganger enn forutsatt i 
bemanningsplanen fra fjor. Det er tillegg 1 avgang ved fylte 70 år i 2013. Instituttet har 
allerede fått erstatning for stilling i fransk fagdidaktikk gjennom ny stilling i romansk.  
 
Fransk tilbyr undervisning på alle nivå. Samlet studiepoengproduksjon i 2011 er omtrent som 
i 2010, men produksjon pr. årsverk har økt grunnet redusert bemanning sammenlignet med 
fjoråret. Produksjonen pr. årsverk i 2011 er likevel godt under gjennomsnitt ved fakultetet. 
Det har likevel vært en svak økning på tross av avganger. Det har også vært en økning i 
publikasjonspoeng i perioden 2009 – 2011 og fransk ligger i 2011 over gjennomsnittet med 
hensyn til publikasjonspoeng. Faget har 7 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012 og det ble 
avlagt 3 doktorgrader i 2011.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget som riktig dimensjonert i 
forhold til resultater på studiesiden. Fransk har likevel gode resultater når det gjelder 
publikasjonspoeng og doktorgrader og har også en betydning i lærerutdanningen. En stab på 
ca. 5 stillinger anses derfor som rimelig ut fra dagens aktivitetsnivå på studie- og 
forskningssiden. Det foreslås at det kan lyses ut 1 stilling for å erstatte avgangen i 2013. 
Stillingen som blir ledig i 2017 må vurderes på et senere tidspunkt avhengig av aktiviteten på 
faget. Instituttet kan tilsette i 20 % bistilling som universitetslektor for å ivareta 
grunnopplæringen, men denne regnes ikke inn i bemanningsplanen for fast ansatte. 
 
Fransk 2013 - 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto  +/- 
5,3 2 (2013, 2017) 1 (erstn v avgang 2013) 

1 avgang i 2017 vurderes 
trukket inn  

(- 1) 

 
 
Italiensk 
Italiensk har ingen avganger ved fylte 70 år i perioden 2013 – 2017.  Den samlede staben 
utgjør 3 stillinger hvorav en professorstilling. Staben består av 1 kvinne og 2 menn.  
 
Italiensk tilbyr undervisning på alle nivå. Studiepoengproduksjonen pr. årsverk er blant det 
laveste ved fakultetet, mens det har vært en kraftig økning i publikasjonspoeng fra 2010 til 
2011. Faget har 2 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012.  
 
UiB er den eneste utdanningsinstitusjon som tilbyr mastergrad med fordypning i italiensk 
litteratur, og fagmiljøet har gjennom SAK-samarbeidet påtatt seg et nasjonalt ansvar for å 
opprettholde dette utdanningstilbudet. Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A 
anses faget som riktig dimensjonert, og det er ikke spesielle faglige hensyn som tilsier en 
økning i bemanningen. 
 
Italiensk 2013 - 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 
3 0 0  0 

 
 
Japansk 
Det ble opprettet 1 ny professorstilling i japansk i budsjett 2012 i tillegg til 1 fast stilling som 
universitetslektor. Studiepoengproduksjonen pr. årsverk har gjennom mange år vært det 
høyeste ved fakultetet. Japansk har ingen ph.d.-kandidater, registrerte publikasjonspoeng 
eller eksternt finansiert forskningsaktivitet.  
 
Kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A og normen på 3 stillinger som en 
minimumsbemanning for fagene tilsier at japansk bør få tilført ytterligere 1 stilling. Imidlertid 
blir nå kinesisk opprettet som nytt studietilbud ved fakultetet fra høsten 2013 og det er 

                                                
2
 Inkludert 50 % av stilling i romansk fagdidaktikk er delt mellom fransk og spansk 
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naturlig at japansk og kinesisk fra 2014 sees i sammenheng som en del av et 
bachelorprogram i øst-asiatiske studier med spesialisering i enten japansk eller kinesisk. 2 
stillinger på hvert av språkene anses da som tilstrekkelig. Instituttet kan tilsette i 20 % 
bistilling som universitetslektorstilling for å ivareta grunnopplæringen, men denne regnes ikke 
inn i bemanningsplanen for fast ansatte 
 
Japansk 2013 - 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto  +/- 
2 0 0  0 

 
 
Kinesisk 
I revidert statsbudsjett for 2012 ble det gitt 10 fullfinansierte studieplasser til kinesisk. Dette 
betyr at kinesisk kan opprettes som et nytt permanent tilbud ved fakultetet og at 1 
professorat finansieres gjennom en økning i fakultetets budsjettramme. I tillegg er det 
muligheter for ekstern finansiering av en midlertidig mellomstilling som fakultetet må overta 
finansieringen av etter noen år, normalt tre. Det er naturlig at japansk og kinesisk fra 2014 
sees i sammenheng som en del av et bachelorprogram i øst-asiatiske studier med 
spesialisering i enten japansk eller kinesisk. 2 stillinger på hvert av språkene anses da som 
tilstrekkelig. 
 
Kinesisk 2013 - 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto  +/- 
0 0 1  +1 

 
Russisk 
Russisk har 1 avgang (språkvitenskap) ved fylte 70 år i perioden 2012 – 2016. En stilling 
som har vært knyttet til eksternt finansiert virksomhet er fra medio 2012 gjort permanent. Den 
samlede staben utgjør i dag 5 stillinger hvorav 2 professor, 4 kvinner og 1 mann.  
 
Russisk tilbyr undervisning på alle nivå. Studiepoengproduksjonen pr. årsverk ligger under 
gjennomsnittet og har gått ned fra 2010 til 2011. Forskningsmessig er det bygd opp stor 
forskningsaktivitet rundt eksternt finansierte prosjekt. Russisk ligger langt over 
gjennomsnittet når det gjelder publikasjonspoeng og det var en økning fra 2010 til 2011. 
Publikasjonspoengene er i stor grad knyttet til den eksternt finansierte virksomheten. Faget 
har 2 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012 og 1 avlagt doktorgrad i 2011.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget som riktig dimensjonert. Da 
russisk har fått en ny stilling i 2012 må det likevel vurderes om stillingen som blir ledig ved 
avgang i 2016 skal trekkes inn med mindre studiepoengproduksjonen pr. ansatt øker. 
 

 
Russisk 2013 - 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto  +/- 
5 1 (2016) 0 (avgang i 2016 trekkes inn) -1 

 
 
Spansk 
Spansk har 1 avgang ved fylte 70 år i perioden 2013 – 2017. 1 stilling som lå inne i 
bemanningsplanen ble ledig etter uforutsett oppsigelse i 2012. Den samlede staben utgjør 
9,8 stillinger inkludert stillingen som ble vakant etter oppsigelse, 50 % ny stilling i romansk 
fagdidaktikk og 0,25 knyttet til etter- og videreutdanning.   
 
Spansk tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr. årsverk ligger omtrent 
på gjennomsnitt, og det har vært en liten nedgang fra 2010 til 2011. Spansk ligger klart under 
gjennomsnitt med hensyn til publikasjonspoeng, men har noe eksternt finansiert forskning. 
Faget har 15 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012 og det ble avlagt 1 doktorgrad i 2011.  
 



8 

 

Spansk har i mange år vært et populært språkfag i skolen og spansk har fått en viktig rolle i 
utdanningen av fremmedspråklærere. Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A, 
som omfatter produksjon på både bachelor, master og ph.d.-nivå, anses faget som noe høyt 
dimensjonert. Instituttet ber om at stillingen som ble ledig i 2012 og som lå inne i 
bemanningsplanen videreføres, og understreker i tillegg behovet for å øke opp 0,5 stilling i 
fagdidaktikk til full stilling samt omgjøring av midlertidige lektorstillinger til fast full stilling. 
Stillingen som lå inne i bemanningsplanen, men som ble vakant i 2012 erstattes og denne 
ligger ikke i oversikten under. Det må vurderes om stillingen med avgang i 2017 skal trekkes 
inn. Det foreslås også at det kan tilsettes fast i 0,5 lektorstilling for å redusere 
midlertidigheten, men dette dekkes av instituttet.  
 
  Spansk 2013 - 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

9,83 1 (2017) 1 erstn v avgang 2012 
0,5 universitetslektor 

Avgang 2017 trekkes inn 

-0,5 

 
 
Tysk 
Tysk har en relativt høy gjennomsnittsalder og det er ble trukket inn 1,5 stilling i 2012. Det er 
ytterligere 1 avgang i 2014 og 1 i 2015. Den samlede staben utgjør 5 stillinger i 2012  
(2 kvinner og 3 menn), kun 1 stilling er professorstilling. I tillegg kommer midlertidig 
sendelektorstiling som ikke er tatt med i bemanningsplanen.  
 
Tysk tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr. årsverk er blant de 
dårligste ved fakultetet, men har gått noe opp siste året. Tysk ligger også langt under 
gjennomsnittet med hensyn til publikasjonspoeng og eksternt finansiert virksomhet. Faget 
har 2 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget nå som omtrent riktig 
dimensjonert. Det er viktig å ivareta tysk som et sentralt fag i det norske skoleverket, og tysk 
hører med i fagporteføljen til et breddeuniversitet. En bemanning på 4-5 stillinger anses 
derfor som rimelig ut fra dagens aktivitetsnivå på studie- og forskningssiden. Det foreslås at 
1 av de 2 stillingene som blir ledige ved avgang i perioden trekkes inn. Instituttet ber om å få 
lyse ut stilling innenfor språkdisiplinen allerede i 2013 for å erstatte stillingen med avgang i 
2015. Det foreslås at stillingen som blir ledig i 2014 lyses ut med den profil instituttet 
prioriterer, og at stillingen som blir vakant i 2015 trekkes inn med mindre 
studiepoengproduksjonen øker ytterligere.  
 
  Tysk 2013 - 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

5 2 (2014 og 2015) 1 (erstn v avgang 2014) 
Avgang 2015 trekkes inn  

- 1  

 

 

Institutt for fremmedspråk har til sammen 48,1 faste stillingsressurser og et beregnet 

ressursbehov ut fra stillingsressursmodellen på 48,7 stillinger. Samlet sett ansees derfor 

instituttet som omtrent riktig dimensjonert. Forslagene knyttet til IF i bemanningsplanen for 

2013 – 2017 representerer en reduksjon på 1 stilling dersom stillingen som blir vakant på 

fransk i 2017 trekkes inn.

                                                
3
 Stilling i romansk fagdidaktikk er delt mellom spansk og fransk  
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Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
Allmenn litteraturvitenskap 
Faget har 1 avgang ved fylte 70 år i 2015. Den samlede faste staben utgjør 9 stillinger, derav 
2 kvinner. Av disse er 7 professorstillinger. Av de 9 stillingene er p.t. 1 i permisjon ut 2013 for 
å være leder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og 50 % er knyttet til ex.fac.  
 
Allmenn litteraturvitenskap tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr. 
årsverk har gått noe ned fra 2010 – 2011 og ligger nå under gjennomsnittet. Det var en 
kraftig økning fra 2009 til 2010 når det gjelder publikasjonspoeng, men dette er i 2011 på 
samme nivå som i 2009. Faget har 6 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012. Allmenn 
litteraturvitenskap har noe eksternt finansiert forskning. 
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget som for høyt dimensjonert, 
og ut fra budsjettfordelingsmodellens pkt. A bør stillingen som blir vakant i 2015 trekkes inn. 
Stillingen som i dag er knyttet til SKOK vil fra 2013 være en del av den faste 
stillingsressursen dersom ikke åremålsperioden forlenges med ytterligere 4 år. 
 
Allmenn litteraturvitenskap 2013 – 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

9 1 (2015) 0 (Avgang 2015 trekkes 
inn)  

-1  

 
 
Digital kultur 
Digital kultur har en relativt lav gjennomsnittsalder og det er ingen avganger i perioden 2013-
2017.  Den samlede staben utgjør 6 stillinger (2 kvinner og 4 menn) hvorav 1 professor.  
 
Digital kultur tilbyr undervisning på alle nivå. Faget har 6 aktive ph.d.-kandidater pr. 
01.01.2012. Det har vært en kraftig økning i studiepoengproduksjonen som nå nærmer seg 
gjennomsnittet for fakultetet. Det har også vært en økning i publikasjonspoeng og faget har 
lykkes godt med å hente inn eksterne prosjekter (EU). 
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget som riktig dimensjonert 
forutsatt en stabil eller økende studiepoengproduksjon. Digital kultur har utviklet seg til et 
betydningsfullt fag for humaniora, og bør være en strategisk viktig del av fagporteføljen ved 
fakultetet. 
 
  Digital kultur 2013 – 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

6 0 0 0 
 
 
Klassisk 
Klassisk har en relativt lav gjennomsnittsalder og det er ingen avganger i perioden 2013- 
2017.  Den samlede staben utgjør 4 stillinger, 2 på latin og 2 på gresk (1 kvinne og 3 menn). 
En av de fast ansatte er i permisjon ut 2012. Klassisk har fått en forskningslederstilling 
gjennom Bergens forskningsstiftelse som skal vurderes i forhold til fast tilsetting etter endt 
prosjektperiode i 2016. Stillingen er lagt inn i bemanningsplanen og vil være knyttet til latin. 
 
Klassisk gir undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr. årsverk har gått ned fra 
2010 – 2011 og ligger lavest ved fakultetet. Antall publikasjonspoeng ligger godt under 
gjennomsnittet. Faget har 3 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012.  
 
Vurdert som ett fag må klassisk anses som dimensjonert for høyt ut fra kriteriene i 
budsjettfordelingsmodellens pkt. A, men det må tas i betraktning at faget har ansvaret for to 
studieprogram, gresk og latin og at faget har en viktig støttefunksjon for andre fag ved 
fakultetet. Det er likevel ikke spesielle hensyn som tilsier en økning i bemanningen. Ved en 
eventuell ledighet i stillingen, der innehaveren i dag er i permisjon, må det vurderes om 
denne skal trekkes inn.  
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Klassisk 2013 - 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

4 0 0 0 
 

 
Kunsthistorie 
Kunsthistorie har ingen avganger i perioden 2013 - 2017.  Den samlede staben utgjør i 2012 
7 stillinger (4 kvinner og 3 menn). Fakultetsstyret vedtok å gjenopprette 1 stilling i 2011, men 
denne er foreløpig satt på vent og kommer i tillegg til de 7 faste stillingene. Stillingen er 
derfor ikke prioritert som ny stilling fordi den ligger i bemanningsplanen. 
 
Kunsthistorie tilbyr undervisning på alle nivå. Studiepoengproduksjonen pr. årsverk ligger 
blant de høyeste ved fakultetet. Faget ligger under gjennomsnittet med hensyn til eksternt 
finansiert virksomhet, mens det var en kraftig økning i publikasjonspoeng fra 2009 – 2010, 
noe som har holdt seg relativt høyt også i 2011. Kunsthistorie har 11 aktive ph.d.-kandidater 
pr. 01.01.2012 og 1 avlagt doktorgrad i 2011.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget som riktig dimensjonert 
dersom den ubesatte stillingen regnes med. Utlysing av denne stillingen er gjort avhengig av 
vedtak av ny studieplan. Dette ventes avklart i løpet av høsten 2012. 

 
  Kunsthistorie 2013 – 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

7 (8) 0 0 (1 stilling tidligere vedtatt) 0 
 
 

Lingvistiske fag 
Lingvistikk har 1 avgang ved fylte 70 år i 2017.  Den samlede staben utgjør 5 stillinger i 2012, 
av disse er 4 professorer og 1 kvinnelig førsteamanuensis som er delvis knyttet til 
førstesemesterstudier. Forskningslederstillingen knyttet til BFS kommer i tillegg og ligger 
allerede inne i bemanningsplanen fra 2012. 
 
Lingvistikk tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr. årsverk er blant det 
laveste på fakultetet og lingvistikk ligger også under gjennomsnittet med hensyn til 
publikasjonspoeng. Faget har imidlertid en høy aktivitet når det gjelder eksternt finansiert 
virksomhet, både fra EU og NFR, noe som bør gi grunnlag for økt publiseringsvirksomhet. 
Det er 7 aktive ph.d.-kandidater knyttet til lingvistiske fag pr. 01.01.2012 og det var 1 avlagt 
doktorgrad i 2011.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget som for høyt dimensjonert 
og det foreslås at stillingen som blir ledig ved avgang i 2017 trekkes inn.  

 
  Lingvistiske fag 2013 – 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang ved fylte 70 år i 

perioden  
Forslag til nye stillinger Netto +/- 

6 1 (2017) 0 (1 stilling trekkes inn) -1 
 
 
Nordisk 
Nordisk er et sammensatt fag bestående av de tre studieprogrammene nordisk språk og 
litteratur, norrøn filologi (master) og norsk som andrespråk (årsenhet). Nordisk har til 
sammen 19 stillinger i 2012, inkludert ny stilling i nordisk fagdidaktikk som er under tilsetting. 
Av disse er 4 (5) kvinner.4 En av stillingene knyttet til norsk som andrespråk er vakant etter 
dødsfall. Det er 2 avganger ved fylte 70 år innenfor nordisk i 2013, 1 i litteratur og 1 i norrønt 
knyttet til CMS. Sistnevnte er utlyst fordi fakultetet har forpliktelse til å lyse ut etter avgang. 
 

                                                
4
 Inkludert dekan, instituttleder, 1 stilling i norrønt og 1 stilling i norsk som andrespråk som er under utlysning  
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Nordisk tilbyr undervisning på alle nivå. Det har vært en kraftig økning i 
studiepoengproduksjonen og pr. årsverk ligger denne nå over gjennomsnittet. Nordisk har 
hatt en økning i publikasjonspoeng fra 2009 til 2010 og økningen har holdt seg i 2011. 
Nordisk ligger nå over gjennomsnittet pr. årsverk. Nordisk har noe eksternt finansiert 
forskning og 18 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012.  
 
Etter langvarig nedgang i søkertallene til nordisk var det en kraftig økning våren 2012. Ut fra 
den samlede studiepoengproduksjonen og kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A 
anses faget fremdeles noe høyt dimensjonert med for mange stillinger på 
undervisningssiden, men dette begynner å jevne seg ut. Det er i modellen heller ikke tatt 
hensyn til kompleksiteten i fagtilbudet eller de fagpolitiske hensyn som tilsier at et norsk 
universitet bør ha et sterkt nordisk fagmiljø. Stillingen som ble vakant etter dødsfall innen 
norsk som andrespråk kan gjenopprettes innenfor bemanningsplanen og stillingen som blir 
vakant i norrønt er allerede utlyst. Begge disse stillingene ligger inne i tallet på 19. Instituttet 
understreker behovet for ny stilling i nordisk språk og en tredje stilling på norsk som 
andrespråk. I bemanningsplanen 2012-2016 var det forutsatt at avgangen i 2013 skulle 
trekkes inn. Ut fra den økende aktiviteten på nordisk foreslås det at stillingen som blir vakant 
i 2013 likevel erstattes, men at stillingen som blir vakant i 2017 trekkes inn. Instituttet må selv 
prioritere fagprofil på stillingen som gjenopprettes i 2013. 
 
  Nordisk 2013 - 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

19 2 (2013 og 2017) 1 (erstn ved avgang 2013) 
Avgang 2017 trekkes inn 

-1 

 
 
Teatervitenskap 
Teatervitenskap har ingen avganger i perioden 2013 – 2017.  Den samlede staben utgjør 3 
stillinger, alle menn.  
 
Teatervitenskap tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen har økt og ligger 
nå pr. årsverk på gjennomsnittet for fakultetet. Teatervitenskap har ingen aktive ph.d.-
kandidater og ligger under gjennomsnittet med hensyn til publikasjonspoeng. Det er lite 
eksternt finansiert forskning.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget i 2012 som noe lavt 
dimensjonert i forhold til undervisning, men da produksjonen på forskningssiden er lav er det 
ikke grunnlag for å foreslå økning i bemanningen. Det er gjennom SAK-prosjektet inngått et 
nasjonalt samarbeid med nasjonalt ansvar lagt til Bergen.   
 
  Teatervitenskap 2012 - 2016 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

3 0 0 0 

 

 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier har til sammen 55 faste 

stillingsressurser og et beregnet ressursbehov ut fra stillingsressursmodellen på 50 stillinger. 

Samlet sett ansees derfor instituttet som for høyt dimensjonert. Forslagene knyttet til LLE i 

bemanningsplanen for 2013 – 2017 representerer en reduksjon på 3 stillinger, 4 dersom det 

blir en ledighet på klassisk som trekkes inn.
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Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap 
 
Arkeologi 
Arkeologi har 1 stilling i avgang ved fylte 70 år i perioden 2013 – 2017.  Den samlede staben 
utgjør i 2012 7 stillinger inkludert stilling under utlysning. Den faste stillingen som p.t. er 
knyttet til region- og regionalisering skal fra medio 2013 finansieres over fakultetets budsjett. 
Av staben er p.t. 2 kvinner og 4 menn.  
 
Arkeologi tilbyr undervisning på alle nivå.  Den totale studiepoengproduksjonen på 
bachelornivå gikk noe opp i 2011 etter en nedgang i 2009 og 2010 og ligger godt over 
gjennomsnittet pr. årsverk ved fakultetet. Det har vært en nedgang i publikasjonspoeng fra 
2010 til 2011 og arkeologi ligger omtrent på gjennomsnittet pr. årsverk. Arkeologi har et stort 
eksternt finansiert ERC-prosjekt. Faget har 10 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012 og det 
ble avlagt 1 doktorgrad i 2011. 
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget som noe lavt dimensjonert. 
Stillingen som blir vakant pga. avgang i perioden bør gjenopprettes. Instituttet har som sin 3. 
prioritet i budsjett ny stilling knyttet til arkeologisk metodeutvikling, men det er ikke rom for en 
ny stilling i budsjett 2013. Dette bør vurderes i senere bemanningsplan dersom den store 
produksjonen på faget fortsetter. 
 
  Arkeologi 2013 – 2016 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

7 1 (2015) 1 erstn v avgang (2015) 0  
 
 
Historie 
Historie har 6 avganger ved fylte 70 år i perioden 2013 – 2017, hvorav 3 i 2013. Den 
samlede staben utgjør 23,5 stillinger ved slutten av 20125, inkludert en uforutsett vakanse i 
2012 som ligger innenfor bemanningsplanen og som er utlyst. Det er omtrent dobbelt så 
mange menn som kvinner i staben. 
  
Historie tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr. årsverk er jevn og høy 
og var i 2011 høyest ved fakultetet. Historie ligger også godt an med hensyn til eksternt 
finansiert virksomhet. Når det gjelder publikasjonspoeng, har det vært en kraftig nedgang de 
to siste årene, men historie ligger fremdeles noe over gjennomsnittet i 2011. Faget har 28 
aktive ph.d.-kandidater pr. 01.012012og det var 1 avlagt doktorgrad i 2011.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget som riktig dimensjonert. 
Stillinger etter avgang bør lyses ut innenfor de områder fagmiljøet og instituttet prioriterer. 
Fakultetet har forpliktet seg til å tilsette i en 0,5 stilling fra 2013 som i dag er finansiert over 
eksternt prosjekt (fiskerihistorie), slik at det samlet sett i perioden blir en økning på 0,5 
stillinger. Ved avgang for aldersgrensen i denne stillingen i 2018 bør denne erstattes med en 
stilling innenfor den fagprofil instituttet prioriterer dersom de gode resultatene opprettholdes. 
Dette ligger imidlertid utenfor denne bemanningsplanen. 

 
  Historie 2013 - 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

23,5 6 (3 i 2013, 1 i 2014, 1 i 
2015 og 1 i 2016)  

0,5 forpliktelse (2013) 
6 stillinger(erstn ved 
avgang  

+ 0,5  

 

                                                
5
 Inkludert instituttleder  
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Kulturvitenskap 
Kulturvitenskap har en relativt høy gjennomsnittsalder og det er 2 avganger i 2014 samt 1 
avgang i 2016. Den samlede staben utgjør 7 stillinger i 2012 hvorav 4 kvinner. 3 av disse er 
professorer.  
 
Kulturvitenskap tilbyr undervisning på alle nivå. Det har vært en økning i den samlede 
studiepoengproduksjonen de siste to årene og studiepoengproduksjonen pr. årsverk ligger 
nå over gjennomsnittet. Kulturvitenskap ligger omtrent på gjennomsnittet med hensyn til 
publikasjonspoeng, men har lite eksternt finansiert forskningsvirksomhet. Faget har 9 aktive 
ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012 og 2 avlagte doktorgrader i 2011.  
 
Instituttet har ny stilling i kulturvitenskap som sin andre prioritet i budsjettinnspill 2013. Ut fra 
kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget imidlertid som riktig dimensjonert 
med 7 stillinger. Stillingene som blir ledig i 2014 og 2016 bør derfor erstattes forutsatt at 
resultatene holder seg stabile.  

 
  Kulturvitenskap 2013 - 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

7 3 (2 i 2014 og 1 i 2016) 3 (erstn v avgang 
2014,2016) 

0 

 
 
Religionsvitenskap 
Religionsvitenskap har 1 avgang ved fylte 70 år i 2012, stillingen ligger inne i 
bemanningsplanen og er under utlysing. Den samlede staben, inkludert stillingen i avgang, 
utgjør i 2012 9 stillinger (3 kvinner og 6 menn), av disse er 7 professorer.  
 
Religionsvitenskap tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr. årsverk 
ligger godt over gjennomsnittet og religionsvitenskap har over mange år stått i en særklasse 
med hensyn til publikasjonspoeng pr. ansatt. Faget har p.t. få eksternt finansierte 
forskningsprosjekter. Faget har 9 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012 og hadde 3 avlagte 
doktorgrader i 2011.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget som noe lavt dimensjonert. 
Instituttet har ny stilling i religionsdidaktikk som sin første prioritet i budsjett 2013. 
Situasjonen er løst midlertidig gjennom bruk av bistilling. Fakultetsstyret bør gjøre en særskilt 
vurdering medio 2013 for å se om det er økonomisk mulig å lyse ut en stilling i religion.  
 
  Religionsvitenskap 2013 - 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

9 0 (1?) 0 (+1?) 

 

 

Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap har til sammen 46,5 faste 

stillingsressurser og et beregnet ressursbehov ut fra stillingsressursmodellen på 50,2 

stillinger. Samlet sett ansees derfor instituttet som noe lavt dimensjonert. Forslagene knyttet 

til AHKR i bemanningsplanen for 2013 – 2017 representerer en økning på 0,5 stilling, 1,5 

dersom det blir opprettet en ny stilling i religionsvitenskap.  
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Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

 

Institutt for filosofi og førstesemester har til sammen 9,7 stillinger inkludert 1 stilling knyttet til 
etter- og videreutdanning og 2 stillinger som i 2012 er besatt etter utlysning. Av disse er det 3 
kvinner. Stillingensressursen er justert for at fast ansatte underviser 30 % på ex.phil. Det ble 
inndratt 1,6 stillinger i 2012, 0,6 mer enn forutsatt i bemanningsplanen. Ved fagstudiet er det 
til sammen 3,6 avganger i professorstillinger ved fylte 70 år i perioden 2013- 2017.  
 
Filosofi tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen samlet har gått jevnt opp 
de siste årene og ligger nå på gjennomsnitt pr. årsverk for fakultetet. Filosofi har hatt en 
økning i publikasjonspoeng fra 2009 til 2010, og ligger omtrent på gjennomsnittet. Det har 
vært en kraftig økning i den eksternt finansierte virksomheten. Faget har 11 aktive ph.d.-
kandidater pr. 01.01.2012 og 1 avlagt doktorgrad i 2011.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget som for høyt dimensjonert. 
Samtidig er filosofi ett av kjernefagene ved fakultetet, og en kan vanskelig tenke seg et 
humanistisk fakultet uten et sterkt filosofimiljø. Dette tilsier at fagmiljøet ikke kan bygges ned 
til et minimum. Det var 0,6 stilling i avgang i 2012 som ikke var forutsatt i fjorårets 
bemanningsplan, i tillegg blir det 0,6 avgang i 2013. Av de 3,6 stillingene som blir vakante i 
perioden foreslås det at 0,6 avgang i 2013 erstattes med 1 stilling og at instituttet allerede nå 
kan lyse ut stillingen som blir ledig medio 2015. Dette begrunnes med avgangen i 2012 som 
ikke var lagt inn i bemanningsplanen, og gir en netto økning i stillingsrammen for 2013 med 
1,4 stilling. Stillingene som blir vakante i 2015 og 2016 trekkes inn. Dersom de gode 
resultatene fortsetter bør stillingen som blir vakant i 2017 erstattes.  
 
  Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 2013 – 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

9,7 3,6 (2013, 2015, 2016, 
2017) 

2 (erstn v avgang i 2013, 
hvorav 1 forskuttert for 
2015. Avgang 2015 og 
2016 trekkes inn. Avgang i 
2017 erstattes 

- 0,6 

 
 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har til sammen 9,7 faste stillingsressurser knyttet 
til fagstudiet dersom ex.phil.-andelen trekkes fra, og et beregnet ressursbehov ut fra 
stillingsressursmodellen på 8,6 stillinger. Samlet sett ansees derfor instituttet som noe høyt 
dimensjonert. Forslagene knyttet til FoF i bemanningsplanen for 2013 – 2017 representerer 
en reduksjon på 0,6 stilling.   
 
 

Griegakademiet – Institutt for musikk 

 

Det er særlige utfordringer knyttet til å sammenligne stillingene ved Griegakademiet med 
resten av fakultetet. Dette skyldes både at flere stillinger ved utøvende musikk er uten 
forskningsdel og fordi undervisningen er i stor grad basert på timelærere uten forskning i 
stillingen. Flere små, midlertidige brøkstillinger på utøvende musikk er gjort om eller vil bli 
gjort om til faste stillingsbrøker, noe som finansieres ved en tilsvarende reduksjon i 
instituttets timelærerbudsjett (særskilt bevilgning, pkt. C i budsjettmodellen).  
 
Både utøvende musikk, musikkvitenskap og musikkterapi har en relativt lav 
gjennomsnittsalder og det er kun 1,2 stilling ved utøvende musikk i avgang ved fylte 70 år i 
perioden 2013 – 2017. 0,2 stilling ble vedtatt erstattet i forrige bemanningsplan. 1 stilling i 
musikkvitenskap er lyst ut, noe som vil sikre en minimumsbemanning på 3 stillinger fra 2013. 
Instituttet har 12 ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012, 3 på utøvende musikk, 2 på 
musikkvitenskap, 5 på musikkterapi og 2 på musikkpedagogikk. Det var 1 avlagt doktorgrad i 
2011. 
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Instituttet understreker i sitt budsjettinnspill behovet for en 6. stilling i musikkterapi, en stilling 
som var planlagt i oppbyggingen av musikkterapistudiet. UiB gav en midlertidig 4-årig 
postdoktorstilling til musikkterapi i 2009 og fakultetet bidro med en stipendiatstilling i tillegg til 
timelærerressurser. Det er disse ressursene instituttet mener det er behov for å konvertere til 
en ny fast stilling. Instituttet prioriterer også 1 ny stilling i musikkvitenskap. 
 
Ved musikkterapi har det vært en jevn økning i studiepoengproduksjonen og faget er ut fra 
budsjettmodellens pkt. A for lavt bemannet. Dette er kompensert ved rekrutteringsstillinger 
og timelærerbudsjett. Publikasjonspoengene pr. ansatt ligger over gjennomsnittet ved 
fakultetet. Med unntak av musikkterapi, der den eksternt finansierte forskningen organisert 
gjennom UNI Research, er det lite eksterne prosjekter ved instituttet. 
 
Det foreslås å lyse ut 1 ny stilling ved musikkterapi som erstatning for midlertidige 
rekrutteringsstillinger og timelærere. Det foreslås videre å erstatte stillingen ved utøvende 
musikk som blir ledig etter avgang i 2016. Utover dette er det ikke rom for å øke den faste 
bemanningen ved instituttet. 
 
  Utøvende musikk 2013 – 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

19 1 (2016) 1 0 
 
  Musikkvitenskap 2013 – 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

3 0 0 0 
 
  Musikkterapi 2013 – 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

5 0 1 1 

 

 

Griegakademiet - Institutt for musikk har faste stillingsressurser på til sammen 37,2 stillinger 

dersom en tar med timelærerressursen som blir gitt som en særskilt bevilgning på pkt. C i 

budsjettmodellen og et beregnet ressursbehov ut fra stillingsressursmodellen på 40,6 

stillinger. Samlet sett ansees derfor instituttet som noe lavt dimensjonert, men den faste 

stillingsressursen vil øke dersom det på sikt legges inn FoU i stillingene. Dette vil være 

avhengig av en særskilt bevilgning. Forslagene knyttet til Griegakademiet i 

bemanningsplanen for 2013 – 2017 representerer en samlet økning på 1 stilling knyttet til 

musikkterapi.  

 

 

SKOK 

 

Senter for kvinne- og kjønnsforsking har gjennom vedtak i universitetsstyret fått anledning til 

å omgjøre to postdoktorstillinger til faste førsteamanuensisstillinger for å undervise i 

kjønnsemner. Stillingene er nå besatt og vil fra neste års bemanningsplan vurderes på lik 

linje med andre undervisningsstillinger ved fakultetet.  

 

  SKOK – kjønnsemner 2013 – 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

2,5 0 0 0 

 

 

SVT 

 

Senter for vitenskapsteori er lagt inn i bemanningsplanen fordi HF har ansvaret for 

lønnsbudsjettet for de stillingene som ikke konkret er knyttet til andre fakulteter. Senteret gir 
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imidlertid kun undervisning i dannelsesemner på bachelornivå i tillegg til ph.d-undervisning 

og kan derfor ikke uten videre sammenlignes med de andre grunnenhetene. Ved SVT er det 

behov for å øke den faste bemanningen med 1 stilling for å ivareta undervisningen på 

dannelsesemnene som i dag utføres av midlertidige. Dette må i tilfelle finansieres av UiB 

sentralt gjennom en økning i fakultetets budsjettramme og kommer utenfor fakultetets 

ramme. 

 

  SVT 2013 – 2017 
Antall stillinger 2012 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

46 0 0 0 

 

 

PSANA 

Studietilbudet i psykoanalyse er faglig knyttet til LLE, men stillingsressursen, 1 fast stilling, er 

lagt til fakultetsnivå. Dette er frittstående emner som ikke inngår i noen program. Stillingen 

foreslås inndratt ved avgang ved slutten av 2013.  

                                                
6
 Inkludert senterleder 
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Samlet oppsummering og vurdering 

 
I 2012 ble det inndratt 2 årsverk mer enn forutsatt i bemanningsplanen, 1,4 stilling på fransk 
og 0,6 stilling på filosofi. Samtidig var en uforutsett økning med 1 ny stilling på russisk. 
Samlet utgjør dette en reduksjon på 1 stilling i tillegg til de 3,5 stillingene som ble vedtatt 
inndratt i 2012. 
 

Tabellen 2013 – 2017 

I bemanningsplanen for 2012 – 2016 var det planlagt at 2,1 stillinger skulle trekkes inn i 2013 
og at samlet stillingsreduksjon i perioden 2012 – 2016 ville utgjøre 2,6 stillinger. 
 
I 2013 er det 6,6 stillinger i avgang. Med de endringene (inndragninger, gjenopprettelser og 
nye stillinger) som er foreslått i bemanningsplanen for 2013 vil fakultetet øke den samlede 
stillingsressursen i 2013 med 4,9 stillinger som fordeler seg på følgende måte: 
 
Engelsk: 0,5 stilling (finansieres av instituttet) 
Kinesisk: 1,0 stilling (finansieres ved nye studieplasser) 
Spansk: 0,5 stilling (finansieres av instituttet) 
Historie: 0,5 stilling (forpliktelse) 
Religionsvitenskap: 1,0 stilling (vurderes i juni 2013) 
Filosofi: 1,4 stilling (0,6 stilling i avgang erstattes med 1,0 stilling, 1 

forskuttering for avgang i 2015) 
Musikkterapi:  1,0 stilling   
Psana: 1,0 stilling trekkes inn 
 
Til sammen:  4,9 stillinger i økning  
 
Av de nye stillingene som er foreslått i 2013 er 1 stilling i kinesiskfinansiert ved nye 
studieplasser, 1 stilling skal finansieres av instituttet (0,5 i hhv.engelsk og spansk) og 3 
stillinger er en forskuttering av senere avganger som vil trekkes inn (fransk, nordisk og 
filosofi). 0,4 ny stilling i filosofi er erstatning for tidligere, uforutsett avgang. Det er derfor kun 
1 stilling i musikkterapi og 0,5 stilling i historie (forpliktelse) som er nyopprettede stillinger 
som representerer økte kostnader for fakultetet. I tillegg er det foreslått at fakultetsstyret 
vurderer utlysning av 1 ny stilling i religionsvitenskap medio 2013 avhengig av fakultetets 
økonomi. Denne stillingen ligger også inne i den samlede økningen på 4,9 stillinger. I tillegg 
kommer utlysning av stilling på tysk som blir vakant i 2014, men dette får ingen 
budsjettmessig konsekvens for 2013. 
 
Den samlede reduksjonen i perioden 2013 – 2017 vil imidlertid samlet være på 3,1 stillinger 
dersom forutsetningene i bemanningsplanen for senere perioder ikke endrer seg.  
 
Tabellen på neste side summerer opp forslagene knyttet til hvert fag og representerer 
stillinger vi vet blir ledige. Vurderingene er gjort på det enkelte fag, og kun fag med kjente 
endringer i perioden 2013 – 2017 er lagt inn i tabellen. Endringer i stillingstall er oppsummert 
pr. institutt i tabellen. Dette kan ses som en ramme, noe som innebærer at det er opp til 
instituttledelsen å prioritere hvilke stillinger som skal lyses ut eller trekkes inn innfor denne. 
Instituttledelsen må i sin vurdering legge vekt på muligheten for samordning og tverrfaglig 
samarbeid og hvorvidt undervisningsressurser kan overføres eller deles mellom fag innenfor 
instituttet. 
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Forslag til vedtak 

1. Fakultetsstyret vedtar bemanningsplanen for 2013 – 2017. 

 

2.  
3. Fakultetsstyret vedtar følgende for 2013: 
 

a) 1 stilling trekkes inn etter avgang: 

Psana 1 stilling 

 

b) 7,6 stillinger gjenopprettes etter avgang:  

Fransk 1 stilling (gjenopprettet etter uforutsett avgang i 2012) 

Nordisk 1 stilling  

Historie 3 stillinger 
Filosofi 1,6 stillinger (0,6 stilling i avgang, 1 forskuttering for avgang i 

2015) 

Tysk 1 stilling (utlyses med tilsetting fra 2014) 

 
c) 3,5 nye stillinger opprettes: 

Kinesisk 1 stilling (dekkes ved økt budsjettramme) 
Engelsk 0,5 universitetslektor (dekkes av instituttet) 
Spansk 0,5 universitetslektor (dekkes av instituttet) 
Historie 0,5 stilling (forpliktelse ved utløp av eksternt finansiert prosjekt) 
Filosofi 0,4 (0,6 stilling i avgang erstattes med 1,0 stilling) 
Musikkterapi 1 stilling 
 

d) Mulighet for å opprette ny stilling i religion vurderes medio 2013 og vil være avhengig av 
fakultetets økonomiske situasjon. 
 
 

  
  

 

 

 

Gjert Kristoffersen  

 

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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Endring i stillinger ved fag og institutter 2013 - 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt 

IF               

Engelsk 

Erstatning v avgang 2014, BFS ny 
2015. 0,5 u-lektor 2013 finansieres 
av instituttet 0,5 0 1     1,5 

Fransk 
Erstatning v avgang i 2013, avgang i 
2017 trekkes inn  0       -1 -1 

Kinesisk Ny stilling i 2013 (nye studieplasser) 1         1 

Russisk Avgang 2016 trekkes inn       -1   -1 

Spansk 

Erstatning v avgang 2012. 0,5 u-
lektor 2013 finansieres av 
instituttet. Avgang 2017 vurderes 
inndratt 0,5       -1 -0,5 

Tysk 
Avgang i 2014 erstattes, avgang 
2015 trekkes inn   0 -1     -1 

Totalt IF   2 0 0 -1 -2 -1 

LLE               

Litteratur Avgang i 2015 trekkes inn     -1     -1 

Lingvistikk Avgang 2017 trekkes inn         -1 -1 

Nordisk 
Avgang i 2013 erstattes. Avgang 
2017 trekkes inn 0       -1 -1 

Totalt LLE   0 0 -1 0 -2 -3 

AHKR               

Arkeologi Erstatning v avgang i 2015     0     0 

Historie 

6 stillinger erstattes etter avgang. 3 
i 2013, 1 i 2014, 1 i 2015 og 1 i 2016. 
0,5 ekstern fint stilling gjøres fast i 
2013 0,5 0 0 0   0,5 

Kulturvitenskap 

3 avganger (2 i 2014 som erstattes 
og 1 i 2016 som erstattes forutsatt 
gode søkertall   0   0   0 

Religionsvitenskap Vurderes medio 2013 1         1 

Totalt AHKR   1,5 0 0 0 0 1,5 

FOF               

Filosofi 

Av 3,6 avganger erstattes 0,6 stilling 
med 1 stilling  i 2013 + at 1 avgang i 
2015 erstattes allerede i 2013.  
Avgang på 2 stillinger i 2015 og 
2016 trekkes inn. Avgang i 2017 
erstattes 1,4   -1 -1 0 -0,6 

Totalt FOF   1,4   -1 -1 0 -0,6 

Griegakademiet               

Musikkterapi 1 ny stilling i 2013 1         1 

Utøvende musikk 1 avgang  i 2016 som erstattes       0   0 

Totalt GA   1 0 0 0 0 1 

PSANA               

Psana Stilling trekkes inn ved avgang -1         -1 

Totalt PSANA   -1         -1 

                

SAMLET FOR HF   4,9 0 -2 -2 -4 -3,1 
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Stillingsressurser
Grunnlag for bemanningsplan 2013-2017

Årsverk 2013 bud
Total årsverk 205,0
Basis årsverk 90
"Frie" årsverk 
(resultatbaserte) 115,0

Faktiske årsenheter 3) Beregninger

Grunnenhet Fag
Basis 

årsverk
Krav til 
basis

BA i 2011 MA i 2011 BA fin.kat.

Avlagte 
doktor-
grader i 

2011

Avlagte 
årsenheter - BA i 

2011 vektet

Avlagte 
årsenheter - MA i 

2011 vektet

Avlagte 
årsenheter 
(vektet) - 

BA,MA,PhD

Fordelings-
grunnlag 

(studieårs-enheter) 
for evt.økning i 
undervisnings-

årsverk

Beregnet 
tilleggs-
ramme 

(resultatbas
erte 

årsverk)

Beregnet 
total-ramme

Dagens 
stillinger / 
hjemler 1)

pluss/- 
minus

Gjennomsni
tt vektet 

studiepoeng
s-

produksjon 
BA og MA 
per årsverk

stud/år stp/60 stp/60 antall stp/60 stp/60*1,5
instituttledelse 2 2,0 2,0

arkeologi 3 20 45,2 34,1 1 1 45,2 51,2 97,4 77,4 4,9 7,9 7 0,9 13,8

historie 3 20 247,0 63,4 1 1 247,0 95,1 343,1 323,1 20,5 23,5 23,5 0,0 14,6

kulturvitenskap 3 20 62,5 14,1 1 2 62,5 21,2 85,7 65,7 4,2 7,2 7 0,2 12,0

religionsvitenskap 3 20 91,3 19,9 1 3 91,3 29,9 124,2 104,2 6,6 9,6 9 0,6 13,5

AHKR Total 14 80 446,0 131,5 ok 7 446,0 197,3 650,3 570,3 36,2 50,2 46,5 3,7 13,8

instituttledelse 2 2,0 2,0

filosofi 3 20 72,0 23,6 1 1 72,0 35,4 108,4 88,4 5,6 8,6 9,7 -1,1 11,1

FOF 3) Total 5 20 72,0 23,6 ok 1 72,0 35,4 108,4 88,4 5,6 10,6 9,7 0,9 11,1

instituttledelse 2 2,0 2,0

musikkterapi 3 20 9,3 14,6 3 27,9 43,8 71,7 51,7 3,3 6,3 5,2 1,1 13,8

musikkvitenskap 3 20 1 1 0,0 0,0 1,0 -19,0 -1,2 3,0 3 0,0 0,0

utøvende musikk 3 20 124,9 19,7 3 374,7 59,1 433,8 413,8 26,3 29,3 29 0,3 15,0

GA Total 11 60 134,2 34,3 ok 1 402,6 102,9 506,5 446,5 28,4 40,6 37,2 3,4 13,6

instituttledelse 2 2,0 2,0

arabisk 3,5 20 23,0 1,0 1 1 23,0 1,5 25,5 5,5 0,3 3,8 3 0,8 8,2

engelsk 3,5 20 108,5 38,2 1 1 108,5 57,3 166,8 146,8 9,3 12,8 15 -2,2 11,1

fransk 3,5 20 27,8 8,8 1 3 27,8 13,2 44,0 24,0 1,5 5,0 5,3 -0,3 7,7

italiensk 3,5 20 13,7 3,4 1 13,7 5,1 18,8 -1,2 -0,1 3,5 3 0,5 6,3

japansk 3,5 20 12,5 1 12,5 0,0 12,5 -7,5 -0,5 3,5 2 1,5 6,3

kinesisk - Ny høst 2013 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

russisk 3,5 20 29,1 5,6 1 1 29,1 8,4 38,5 18,5 1,2 4,7 5 -0,3 7,5

spansk (inkl EVU) 3,5 20 81,1 15,1 1 1 81,1 22,7 104,8 84,8 5,4 8,9 9,8 -0,9 10,6

tysk 3,5 20 19,0 10,1 1 19,0 15,2 34,2 14,2 0,9 4,4 5 -0,6 6,8

IF Total 30 160 322,0 82,2 7 314,7 123,3 445,0 285,0 18,1 48,7 48,1 0,6 9,1

instituttledelse 2 2,0 2,0

allmenn litteraturvitenskap 3 20 54,1 13,9 1 1 54,1 20,9 76,0 56,0 3,6 6,6 9 -2,4 8,3

digital kultur 3 20 51,2 5,9 1 51,2 8,9 60,1 40,1 2,5 5,5 6 -0,5 10,0

klassisk 3 20 17,6 2,2 1 17,6 3,3 20,9 0,9 0,1 3,1 4 -0,9 5,2

kunsthistorie 3 20 80,0 16,1 1 1 80,0 24,2 105,2 85,2 5,4 8,4 8 0,4 13,0

lingvistikk/datalingvistikk 3 20 22,8 7,4 1 2 22,8 11,1 35,9 15,9 1,0 4,0 6 -2,0 5,7

nordisk 3 20 183,5 33,2 1 183,5 49,8 233,3 213,3 13,5 16,5 19 -2,5 12,3

teatervitenskap 3 20 22,4 7,4 1 22,4 11,1 33,5 13,5 0,9 3,9 3 0,9 11,2

LLE Total 23 140 431,6 86,1 4 431,6 129,2 564,8 424,8 27,0 50,0 55 -5,0 10,2

senterledelse 1 1,0
kjønnsemner - litteratur 2 10 8,6 1 8,6 0,0 8,6 -1,4 -0,1 2,0 2 0,0 4,3

SKOK Total 3 10 8,6 0,0 0 8,6 0,0 8,6 -1,4 -0,1 3,0 2 0,0 4,3

SVT inkl senterledelse 4 10 4,0 1 3 4,0 0,0 7,0 -3,0 -0,2 4,0 4 0,0 1,0

SVT Total 4 10 4,0 0,0 3 4,0 0,0 7,0 -3,0 -0,2 4,0 4 0,0 1,0

CMS 2

Andre Total 0 0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FAK HF 90 480 1418,4 357,7 1776,1 25 1679,5 588,0 2290,5 1810,5 115,0 207,0 202,5 3,5 11,2
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Stillingsressurser
Grunnlag for bemanningsplan 2013-2017

 
Kommentarer til stillingsressurser - budsjettmodellens pkt.A : 
 
1) Dagens stillinger er basert på lønnsbudsjettet (faste ansatte og utlyste stillinger) pr. 20. juni 2012 og DBH tall per 1.okt 2011. På musikkvitenskap er 
det 1 ansatt og 2 ledige hjemler under utlysning. Instituttledere telles der de har sin faglige tilhørighet, siden det gis kompensasjon for 
instituttledervervet.  
 
2) Instituttledelse inkluderer instituttleder samt forskningskoordinator (50% stilling) og undervisningskoordinator (50% stilling). Disse stillingene er i 
kolonnen "Dagens stillinger" ført under sin fagtilhørighet.  
 
3) Dagens stillinger FOF - Ex.phil. andelen (30%) er trukket fra stillingsbrøken til de faste ansatte. En 50% stilling knyttet til Wittgenstein-arkivene er 
med i stillingstallet. 
 
4) Studiepoeng er "ny produksjon,egenfinansiert" (emne nivå). Fag - og nivåinndelingen er manuell. Årsenhetene er vektet i tråd med KDs 
finansieringskategorier, 2 år før budsjettåret. Basisårsverk for Griegakademiet er 3 basisstillinger som for de andre. Kompensasjonen som tilsvarer 
KDs finansieringskategori B kommer på studiepoengsiden.  
 
5) Lektorutdanningen inngår i avlagte årsenheter til de respektive instituttene.  
 
6) Ressurser tilknyttet spesielle tiltak som ex.phil., ex.fac., norskkursene, KARK og Psana er ikke tatt med.  
 
7) Enheter som produserer mindre enn sin basisressurs, er økt opp til basisressursnivå (gjelder italiensk, japansk, musikkvitenskap, kjønnsemner og 
SVT). Det fører til at summen for beregnet totalramme er høyere enn faktisk antall ansatte.  
 
8) Musikkterapi er her behandlet som utøvende musikk, der studiepoengene er ganget med 3. Masternivået er også ganget med 3 for 
musikkterapi/utøvende, mot 1,5 for alle andre fag.  
 
9) Utøvende musikk: I tillegg til faste ansatte er det lagt til estimerte 10 timelærerstillinger knyttet til faste undervisningsoppgaver, basert på en 
særskilt bevilgning som framkommer i pkt C i modellen.   
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
 

 

  

  

Oppnemning av vurderingskomité for søknad om professoropprykk 
innanfor fagområdet musikk. Søkjar Torleif Torgersen.  

Bakgrunn 

Det humanistiske fakultet har innan fagområdet musikk motteke søknad frå 
førsteamanuensis Torleif Julius Torgersen innan søknadsfristen 15.11.2011 innanfor 
fagområdet musikk med vekt på klassisk/romantisk oppføringsspraksis, historiske 
tasteinstrument og kammermusikk. 
 
Det vart i fakultetsstyremøte 20.3.2012 oppnemnd følgjande vurderingskomité etter forslag 
frå Griegakademiet – Institutt for musikk: 

 Professor Erling Ragnar Eriksen, Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og 
dans 

 Dr. Bart van Oort, Royal Conservatoire in The Hague, Nederland 
 Professor Anne Øland, Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus, Danmark 

 

Professor Erling Ragnar Eriksen og professor Anne Øland har seinare trekt seg frå 

oppdraget og Griegakademiet – Institutt for musikk har funne to nye medlemmar til 

vurderingskomiteen. Følgjande komitémedlemmar er foreslått: 

 Dr. Bart van Oort, Royal Conservatoire in The Hague, Nederland 

 Professor Jens Harald Bratlie, Norges musikkhøgskole 

 Professor Tori Stødle, Musikkonservatoriet - Det kunstfaglige fakultet - Universitetet i 

Tromsø 

 

Professor Jens Harald Bratlie er foreslått som leiar av komiteen. 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret oppnemner følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkar Torleif 
Torgersen innanfor fagområdet musikk med vekt på klassisk/romantisk oppføringsspraksis, 
historiske tasteinstrument og kammermusikk: 
 

 Dr. Bart van Oort, Royal Conservatoire in The Hague, Nederland 

 Professor Jens Harald Bratlie, Norges musikkhøgskole 

 Professor Tori Stødle, Musikkonservatoriet - Det kunstfaglige fakultet - Universitetet i 

Tromsø 

 
Professor Jens Harald Bratlie vert oppnemnd som leiar av komiteen. 
 
  

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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