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 Notat av 10.05.12 fra fakultetsledelsen til grunnenhetene 
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 Tilbakemelding fra IF 

 Tilbakemelding fra LLE 

 Tilbakemelding fra FOF 
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 Tilbakemelding fra SKOK 

 Tilbakemelding fra SVT 

 Tilbakemelding fra Humanistisk studentutvalg (HSU) 

 Brev fra Universitetsstyret om vedtak i sak om Ledelse og styringsform ved UiB 

 

 

Bakgrunn 
 
Universitetsstyret behandlet sak om ledelse og styringsform ved Universitetet i Bergen i møte 
16.02.12 (sak 5/12). Det ble da vedtatt at nåværende ledelsesform på institusjonsnivå 
fortsetter, med valg av rektor våren 2013. Det ble videre vedtatt at hovedmodell for 
rekruttering av dekan er valg, mens ansettelse er alternativ modell. Dersom fakultetet ønsker 
endring i modell for rekrutteringsmåte, må fakultetsstyret fremme forslag til universitetsstyret 
innen 01.11.12. 
 
Når det gjelder rekrutteringsform for instituttleder, stadfester universitetsstyret at valg og 
ansettelse er likeverdige ordninger. Det må imidlertid være samme ordning for alle institutt 
ved et fakultet. Forslag om eventuell endring i fakultetets ordning med hensyn til rekruttering 
av instituttleder må også fremmes innen 01.11.12. Fakultetet evaluerte ordningen med 
tilsatte instituttledere i 2010 (jf. fakultetsstyremøte 25.05.10, sak 28/10) og vedtok da at 
ordningen med tilsatte instituttledere skulle videreføres ved fakultetet. 
 
Valgordningen for dekan og fakultetsstyre var ett av temaene på seminaret med 
fakultetsstyret, instituttledelse og fakultetsledelse 17.04.12. Notatet til grunnenhetene er 
utarbeidet på bakgrunn av innlegg, diskusjon og innspill på seminaret. Det presenterer 
argumenter både for tilsetting og valg av dekan samt noen problemstillinger knyttet vil valg 
av fakultetsstyret. 
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Et av argumentene for å tilsette dekan er at en da får en mer systematisk kartlegging og 
testing av kvalifikasjoner og personlige egenskaper gjennom søknad og intervju. Muligheten 
for ekstern rekruttering utvider også tilgangen på potensielle kandidater. Vanligvis stiller det 
kun én kandidat til dekanvervet ved HF. I praksis betyr dette at det ikke er noe valg i egentlig 
forstand. Hovedargumentet for å velge dekan er at vedkommende da får sitt mandat 
nedenfra, mens en tilsatt i prinsippet har sitt mandat ovenfra. Videre ivaretas demokratiske 
hensyn bedre gjennom valg. En videreføring av ordning med valgt dekan tilsier imidlertid at 
prosessen bør forbedres. Dette kan blant annet gjøres ved at valgkomiteen får utvidet sitt 
mandat til også å fungere som letekomité. 
 
Fakultetsstyret skal etter Regler for fakultetsorganene ved UiB § 2A bestå av 9 eller 11 
medlemmer. Dagens ordning ved HF er 11 medlemmer, hvorav fem fra gruppe A pluss 
dekan, ett fra gruppe B, ett fra gruppe C og tre fra gruppe D. Hvert institutt ved HF utgjør en 
valgkrets (totalt fem), og det er valgt ett medlem i gruppe A fra hver krets. Det går fram av 
notatet at dette er en særordning for HF. Kravet om kjønnsbalanse har skapt visse problemer 
fordi en har måttet foreta justeringer i gruppe A etter valget med den konsekvens at den som 
får mest stemmer i en krets, ikke nødvendigvis blir medlem av fakultetsstyret. Dette 
problemet foreslås løst ved at når det fremmes forslag om en kandidat i en krets, fremmes 
det forslag om en vara av motsatt kjønn. En utskifting av den valgte kandidaten med 
nærmeste vara vil da innebære en minimal justering i forhold til valgresultatet. Videre kan 
eventuelle justeringer gjøres ved loddtrekning mellom valgkretsene. Sentrene ved fakultetet 
tilhører i dag ikke noen valgkrets, men HF-ansatte der kan eventuelt knyttes til 
instituttkretser, SKOK til LLE og SVT til FOF. 
 
Det er også en mulighet å slå sammen alle fem kretsene til én valgkrets i tråd med 
normalordningen ved UiB. En vil da kunne ha listevalg der personen øverst på listen er 
dekankandidat. 
 
For videre utdyping vises til notatet fra fakultetsledelsen. 
 
Grunnenhetene ble bedt om å ta stilling til problemstillingene i notatet innen 31.08.12. HSU 
er også blitt bedt om å uttale seg. 
 
 
Tilbakemeldingene fra grunnenhetene 
 
AHKR går inn for fortsatt valgt dekan med mandat nedenfra og er positive til en aktiv 
letekomité. Instituttet går inn for å beholde dagens valgkretser og er svært skeptisk til en 
politisering av fakultetsstyret (listevalg). Sentrene kan knyttes til institutt som forslått i notatet. 
Forslaget om personlig vara av motsatt kjønn og loddtrekning ved behov for justering anses 
som en god ordning for å sikre kjønnsbalanse. 
 
IF er av den oppfatning at ordningen med valgt dekan bør videreføres. Fakultetsstyret bør 
fortsatt ha 11 medlemmer, og valgkretsene bør opprettholdes for å sikre bredde i 
representasjon, legitimitet på grunnplanet og tilstrekkelig kunnskap om de ulike fagmiljøene. 
IF støtter at eventuell justering av kjønnsbalansen foretas ved loddtrekning mellom 
valgkretsene. IF er videre imot programbaserte listevalg. 
 
LLE går inn for en ordning med fortsatt valgt dekan, hovedsakelig av prinsipielle årsaker. Det 
pekes samtidig på at avstanden mellom grunnivå og dekanat er svært stor, også med valgt 
dekan. LLE støtter at det bør være flere kandidater og et reelt valg. LLE har ingen 
motforestillinger mot at valgkomiteen får et klart letemandat. Det er også sterk støtte for det 
nåværende systemet med instituttvise valgkretser. Det bør ikke være praktisk vanskelig å 
integrere HF-ansatte ved SKOK i valgkretsen LLE. Studentene i instituttrådet ønsker at en 
må ha en gjennomgang av hvordan selve dekanatet og dekangruppen skal presenteres og 
valget gjennomføres. 
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FOF har ikke hatt kapasitet til noen grundig behandling av problemstillingene i notatet i råd 
og utvalg. Med hensyn til valgt eller tilsatt dekan ser instituttledelsen både fordel og ulemper 
med begge ordninger. Det samme gjelder for spørsmålet om organisering av valgkretsene. 
 
GA går inn for en prøveordning med tilsatt dekan i neste periode. Hvis fakultetsstyret vedtar 
å videreføre ordningen med valgt dekan, støtter GA at rekrutteringen forbedres i tråd med 
forslaget i notatet fra fakultetsledelsen. GA går videre inn for en ordning med én felles 
valgkrets og listevalg under forutsetning av at alle institutt er representert på alle lister. 
 
SKOK går inn for en videreføring av ordningen med valgt dekan. SKOK støtter tiltak som kan 
forbedre ordningen, samt alle tiltak som kan styrke de demokratiske aspektene. Tiltak som 
kan bidra til bedre kjønnsbalanse, støttes også. SKOK er av den oppfatning at SKOK og SVT 
bør utgjøre én felles valgkrets med bakgrunn i at disse enhetene har andre interesser og 
perspektiver på saker enn instituttene. Innenfor et fakultetsstyre med 11 representanter kan 
dette løses ved at studentene får to representanter i stedet for tre som nå. 
 
SVT går inn for å prøve ut ordningen med tilsatt dekan innenfor en tidsramme på to perioder 
med grundig evaluering i etterkant, slik at man har et solid beslutningsgrunnlag for den 
etterfølgende perioden. Etter jevnlig kontakt med de fakultetene som har tilsatt dekan som 
prøveordning, mener SVT at dette kan være en konstruktiv løsning også for HF. I likhet med 
SKOK mener SVT at disse to sentrene bør utgjøre én felles valgkrets fordi de har andre 
interesser og perspektiver på mange saker, og fordi de til dels har andre primæroppgaver 
enn instituttene. SVT er enig med SKOK i at innenfor et fakultetsstyre med 11 representanter 
kan dette løses ved at studentene får to representanter. SVT påpeker at de har en «dobbel 
tjenestevei» i og med at de er direkte underlagt universitetsstyret, og tror derfor ikke at det vil 
tjene dem å tilhøre valgkretsen til et annet HF-institutt. 
 
HSU mener at legitimiteten til dekanstillingen blir svekket om en går over fra en ordning med 
valgt dekan til en ordning med tilsatt dekan. Ordningen med valgt dekan gir mer transparens. 
HSU ønsker derfor at dekanen fortsatt skal velges. HSU mener videre at en aktiv valgkomité 
er essensielt, og et overordnet mål for komiteen må være å sikre at minst to kandidater stiller 
til valg. HSU anser det som uaktuelt med kjønnskvotering i gruppe D utover det at begge 
kjønn må være representert. Utover dette har HSU ingen innspill med hensyn til hvordan 
kjønnsbalansen i fakultetsstyret skal ordnes. HSU ser det videre som positivt med et klarere 
valgprogram der det kommer tydelig fram hva kandidatene står for. HSU finner tanken om å 
slå alle de fem valgkretsene sammen til én krets, interessant og håper på diskusjon om dette 
punktet i fakultetsstyret. HSU har imidlertid ikke tatt stilling til om dette er en god idé eller ei. 
 
 
Vurdering 
 
Det er et stort flertall for at ordningen med valgt dekan bør videreføres i neste valgperiode. 
Det er kun GA og SVT som mener at fakultetet bør prøve ut en ordning med tilsatt dekan. En 
kan også tolke tilbakemeldingene dithen at dekanen ved HF i tråd med tidligere praksis skal 
velges av og blant alle ansatte, og ikke bare blant de nye fakultetsstyremedlemmene. Det 
synes videre å være bred oppslutning om at valgkomiteen får utvidet sitt mandat til også å 
være letekomité for å sikre minst to kandidater. 
 
Når det gjelder sikring av kjønnsbalansen i fakultetsstyret, støtter de grunnenhetene som har 
uttalt seg om dette, forslaget om vararepresentant av motsatt kjønn og eventuell justering 
ved loddtrekning mellom valgkretsene. Det kommer til uttrykk skepsis mot listevalg til 
fakultetsstyret. 
 
Det er ikke generell stemning for å gå bort fra særordningen ved HF med fem valgkretser og 
over til normalordningen ved UiB med én valgkrets. SKOK og SVT har kommet med innspill 
om at de ønsker å utgjøre én felles valgkrets framfor å integreres i eksisterende valgkretser, 
og at antallet studentrepresentanter kan reduseres til to for å gjøre plass til en ekstra 
valgkrets. En slik reduksjon er imidlertid i strid med Regler for fakultetsorganene ved UiB § 
2A, som fastslår at studentene skal ha tre representanter hvis fakultetsstyret har 11 
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medlemmer. Løsningen med å knytte de ansatte ved sentrene til instituttkretsene, er derfor 
den eneste mulige ved videreføring av dagens ordning med fem valgkretser. LLE anser det 
ikke som praktisk vanskelig å integrere HF-ansatte ved SKOK, og har heller ingen 
motforestillinger mot dette. FOF har ikke tatt konkret stilling til dette. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret vedtar som følger i forbindelse med valg 2013: 
 

 Ordningen med valgt dekan videreføres 
 Dekanen velges blant alle fakultetets ansatte i gruppe A 
 Valgkomiteen får utvidet sitt mandat til også å være letekomité 
 Særordningen med fem valgkretser videreføres 
 Representant og vararepresentant for en valgkrets skal ha motsatt kjønn. Ved behov 

for justering av kjønnsbalansen trekkes det lodd mellom valgkretsene 
 HF-ansatte ved SKOK og SVT knyttes til valgkretsene LLE og FOF 

 
 
 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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Valgordning 2013 ved Det humanistiske fakultet 

 

Universitetsstyret behandlet sak om ledelses og styringsform ved Universitetet i Bergen 

16.02.12 (sak 5/12). Det ble vedtatt at nåværende ledelsesform på institusjonsnivå fortsetter, 

dvs med valg av rektor våren 2013. det ble videre bestemt at valg av dekan fortsatt er 

hovedmodell, men at fakultetsstyret kan fremme forslag for universitetsstyret om eventuell 

endring i modell innen 1. november 2012. Når det gjelder valgt eller tilsatt instituttleder skal 

dette være likeverdige ordninger og det må være samme ordning for instituttene ved hvert 

fakultet. Forslag om eventuell endring i fakultetets ordning når det gjelder valgt eller tilsatt 

instituttleder må også fremmes innen 1. november. Ved HF vil dette spørsmålet bli behandlet 

som en del av den interne evalueringen av instituttsammenslåingen høsten 2012.  

 

På seminaret med fakultetsstyret, instituttlederne og fakultetsledelsen den 17. april 2012 var 

valgordningen når det gjelder dekan og fakultetsstyre ett av temaene. På bakgrunn av 

innlegg, diskusjon og innspill på seminaret sender vi nå ut noen argumenter for både 

tilsetting og valg av dekan samt problemstillinger knyttet til valg av fakultetsstyret. Disse 

representerer et sammendrag av dekanens innledning på seminaret, og er ment som et 

diskusjonsgrunnlag for instituttråd og andre. Vi understreker at fakultetsledelsen ikke har tatt 

stilling til disse spørsmålene. Hensikten med brevet er å legge grunnlaget for en mest mulig 

åpen debatt før fakultetsstyret fatter vedtak i oktober i år. 

Valgt eller tilsatt dekan ved HF? 

Vanligvis stiller det bare én kandidat til dekanvervet ved HF, noe som i praksis betyr at det 

ikke er valg i egentlig forstand. Tilsetting av dekan er kontroversielt, men i lys av de 

utfordringene fakultetet står overfor, mener fakultetsledelsen at spørsmålet må diskuteres og 

belyses. 

 

Referanse Dato 

2012/5385-TRM 10.05.2012 
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Bestemmelse i Regler for fakultetsorganene ved UiB, § 4: 

«Rektor foretar utlysning av stilling som dekan. Innstilling foretas av et innstillingsutvalg med 

leder og fire medlemmer. Medlemmene skal fortrinnsvis ha tilknytning til fakultetet. To av 

medlemmene skal representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem 

studentene». 

 

Argumenter for tilsetting av dekan 

Argumentene for tilsetting er at kandidatene selv velger om de vil søke med utgangspunkt i 

en stillingsomtale vedtatt av fakultetsstyret. Kandidater som en ved valg ønsker å få til å 

stille, kan en i stedet oppfordre til å søke. Dersom en søker ikke får en stilling en har søkt, er 

dette normalt mindre belastende enn å tape ved et valg fordi en i et dekanvalg i stor grad 

taper som person, ikke som representant for noe. Tilsetting av dekan gir også muligheten for 

en systematisk kartlegging og testing av kvalifikasjoner og personlige egenskaper gjennom 

søknad og intervju(er). Muligheten for ekstern rekruttering gjør at feltet av potensielle 

kandidater blir sterkt utvidet. 

En betingelse fra dekanens side for ev. å gå inn for tilsetting er at dagens sammensetning av 

fakultetsstyret videreføres, dvs. med flertall av vitenskapelig ansatte 

 

Argumenter for valg av dekan 

En valgt dekan har sitt mandat nedenfra, mens en tilsatt i prinsippet har sitt mandat ovenfra. 

En tilsatt dekan må derfor i større grad skape sin legitimitet gjennom praksis. Ved ev. 

konflikter med universitetsledelsen har en valgt dekan også et bedre grunnlag for motstand.  

Ved valgt dekan er de demokratiske hensyn bedre varetatt ved at alle ansatte ved fakultetet 

er med å avgjøre hvem som skal bli dekan. Ved tilsatt dekan kan dette i noen grad 

kompenseres for gjennom utforming av stillingsomtale i et demokratisk valgt fakultetsstyre, 

og ved sammensetning av intervjukomité.  

 

Hvordan kan vi forbedre prosessen? 

Hvis ordningen med valg av dekan blir videreført bør vi likevel forbedre prosessen.  

Valgkomiteen bør etter fakultetsledelsens mening få utvidet sitt mandat til også å fungere 

som en letekomité. Valgkomiteen kan likevel ikke foreslå en kandidat, så letingen må omfatte 

personer som kan ta ansvar for å foreslå det aktuelle kandidatparet. Samtidig må det som før 

være fullt mulig for folk utenfor valgkomiteen å foreslå kandidater. Det overordnede målet må 

være at det blir et reelt valg, dvs. at det stiller minst to kandidatpar. 

 

Vi ber også om innspill til andre måter prosessen kan forbedres på for å sikre et reelt valg 

mellom best mulig kandidater.  

Valg av fakultetsstyre 

I henhold til Regler for fakultetsorganene ved UiB § 2a går det frem at fakultetsstyret skal ha 

9 eller 11 medlemmer. Dagens ordning ved HF er et fakultetsstyre med 11 medlemmer der 

dekanen er styreleder. Sammensetningen er som følger: 

– Gruppe A: fem medlemmer pluss dekan 

– Gruppe B (midlertidig ansatte): ett medlem 

– Gruppe C (administrativt ansatte): ett medlem 

– Gruppe D (studenter): tre medlemmer 

 

Når det gjelder medlemmer fra gruppe A har vi fem valgkretser, ett for hvert institutt. Dette er 

en særordning for HF som universitetsdirektøren har godkjent.  
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Kjønnsbalanse 

Kravet om kjønnsbalanse skaper et problem fordi det kan måtte foretas justeringer etter 

valget, slik at de som i én eller flere valgkretser får flest stemmer, likevel ikke blir medlem av 

styret. Så lenge representantene velges i uavhengige kretser, er det umulig å løse problemet 

med kjønnsbalanse fullt ut.  

En mulig forbedring kan være at når det fremmes forslag om en kandidat, skal det samtidig 

fremmes forslag om en vara av motsatt kjønn. Dersom resultatet blir et styre med 

kjønnsfordeling som må justeres, foretas det med loddtrekning blant de kretsene der den 

valgte kandidaten tilhører det overrepresenterte kjønnet. I de kretsene som blir trukket ut, går 

varamedlemmet inn i styret i stedet. Dette er ulikt dagens ordning, der justeringene først 

tas i gruppe A. 

Sentrene tilhører i dag ikke noen valgkrets, men dette kan løses ved at de knyttes til en av 
instituttkretsene, f.eks. at HF-ansatte ved SKOK blir en del av valgkretsen ved LLE og HF-

ansatte ved SVT blir en del av valgkretsen til FoF.  

 

Valgprogram 

I dag velges dekan og prodekan på grunnlag av et program mens fakultetsstyret velges 

uavhengig, og ikke på grunnlag av noe program. Siden det er fakultetsstyret er det øverste 

beslutningsorganet ved fakultetet og som derfor har den avgjørende myndigheten, kan dette 

være (muligens bare prinsipielt) et paradoks.  

 

Et tankeeksperiment 

Vi kan slå de fem gruppe A-kretsene sammen til én krets, dvs det som er normalordningen  

ved UiB. Det stilles fulle lister fra gruppe A, dvs. 6 rangerte kandidater, der nummer 1 er 

utpekt til dekankandidat. Det stilles videre krav til spredning av kandidatene over samtlige 

institutter. Listen stiller med program som dekankandidater i dag og valget holdes som 

forholdstallsvalg dersom det stilles mer enn én liste. Fakultetsstyret velger dekanen blant 

sine medlemmer, noe som innebærer at den listen som har støtte fra et flertall i hele styret, 

får dekanen. Det er viktig å være oppmerksom på at dersom det er flere lister, er en ikke 

sikret én gruppe A-representant fra hvert institutt.  

 

 

For fakultetsledelsen er det viktig at disse spørsmålene får en bredest mulig diskusjon. Vi ber 

om tilbakemelding fra grunnenhetene på ønsket valgordning for dekan og fakultetsstyre og 

eventuelle innspill til valgprosessen innen 31. august 2012. Saken vil bli behandlet i 

fakultetsstyret 9. oktober.  

 

 

Vedlagt følger en presentasjon som kan brukes i diskusjonen på egen enhet om ønskelig. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Gjert Kristoffersen 

dekan Trine Moe 

 fakultetsdirektør 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Valg 2013 ved Det humanistiske fakultet  - svar fra AHKR 

 

 

Instituttrådet ved AHKR diskuterte saken i møte 06.09.2012 og konkluderte slik: 

 

Instituttrådet ved AHKR ser dekanrollen som forskjellig fra instituttlederrollen, og rådet går 

inn for fortsatt demokratisk valgt dekan med mandat nedenfra. Rådet ser positivt på en aktiv 

letekomité som ikke kan være identisk med en kontrollkomité. Rådet går inn for å beholde 

dagens valgkretser og er meget skeptisk til en politisering av fakultetsstyret (listevalg). 

Sentrene kan knyttes til institutt som foreslått. For å sikre lovbestemt kjønnsbalanse ser rådet 

det som en god ordning at kandidater stiller med personlig vara av motsatt kjønn, og at 

justeringer foretas etter loddtrekning. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Christhard Hoffmann 

instituttleder Britt Kristin Holsen 

 administrasjonssjef 
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Institutt for framandspråk 
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Sakshandsamar 

Arve Kjell Uthaug 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Valordning ved Det humanistiske fakultetet, høyringssvar frå 
Institutt for framandspråk 

 

Saka om valordning ved fakultetet er sendt ut til alle tilsette ved IF, men det har dessverre 

kome minimal respons. Instituttleiar vil uttala følgjande om dei ulike spørsmåla som er reiste i 

høyringsbrevet frå fakultetet (10.5.12): 

 

1. Valt eller tilsett dekan? 

Ordninga med valt dekan bør halda fram. Vi vil her leggja vekt på den demokratisk legitimitet 

ei slik ordning gjev.  

 

2. Val av fakultetsstyret 

Fakultetsstyret bør framleis ha elleve medlemar. Det må til for at kvart institutt skal kunna 

fungera som valkrins og kunna senda ein representant frå gruppe A til fakultetsstyret. Denne 

breidda i representasjon er viktig både for at fakultetsstyret skal ha solid legitimitet på 

grunnplanet og tilstrekkeleg kunnskap om dei ulike fagmiljøa ved fakultetet. 

 

3. Kjønnsbalanse 

Det er uheldig når kravet om kjønnsbalanse fører til at kandidatar blir forbigått. Så langt det 

er råd innanfor systemet, bør ein unngå dette. Må det likevel gjerast omrokkeringar p.g.a. 

kjønn, er det betre å trekkja mellom alle valkrinsar som har røysta inn nokon av det 

overrepresenterte kjønnet, i staden for alltid å gjera rokkeringar i gruppe A først. 

 

4. Valprogram 

IF støttar ikkje noko krav om at kandidatane til fakultetsstyret skal presentera eit program. 

Ein god presentasjon av kandidatane er bra, og dei må gjerne bli konfronterte med aktuelle 

og vanskelege spørsmål før valet. Men programbaserte listeval er etter vårt syn ein dårleg 

idé. Det er viktig at ulike stemmer er representerte i fakultetsstyret, og ikkje minst at alle 

institutta har sine folk der, og då er listeval ei dårleg løysing.  
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Venleg helsing 

 

Leiv Egil Breivik 

instituttleiar Arve Kjell Uthaug 

 administrasjonssjef 
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Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier  
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Bergen 

Sakshandsamar 

Siri Fredrikson 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Valordning 2013 ved Det humanistiske fakultet - svar frå LLE 

Bakgrunn/vedlegg: Brev frå fakultetet 10.05.12 (2012/5385-TRM) 

 

Instituttrådet ved LLE drøfta saka på møte 27.08.12, på grunnlag av ein intern 
høyringsrunde i fagmiljøa. På bakgrunn av desse innspela og diskusjonen i IR-møtet 
har eg som instituttleiar redigert denne samla tilbakemeldinga til fakultetet.  

Det kom ikkje inn mange innspel frå fagmiljøa, men dei innspela som kom, peikar 
i same retning som debatten i instituttrådet:  

 

 Det er sterk og unison oppslutning om ordninga med vald dekan. Også 
studentane står bak dette synet. 

 Det er sterk, men ikkje fullt ut unison, oppslutning om å halda på systemet 
med fem valkrinsar som følgjer instituttgrensene. 

 

Vald eller tilsett dekan? 

Argumentasjonen for vald dekan er først og fremst prinsipiell, og går langs dei same 
linene som i brevet frå fakultetet. På eit overordna plan bør konsekvensane av å ha 
tilsett leiar både på institutt- og fakultetsplan drøftast. Det går til dømes an å 
argumentera for at instituttleiaren er først og fremst er ein iverksetjar av den 
politikken som fakultetsstyret stakar ut, medan dekanen som leiar av fakultetsstyret 
er ein sentral premissgjevar i utforminga av den overordna politikken, derfor bør 
dekanen ha mandatet stt nedanfrå gjennom val. Med tilsett dekan er det berre 
rektornivået som vil ha ei ordning med val, og då kjem det universitetsdemokratiske 
systemet under sterkt press. Det er altså uheldig å gjera spørsmålet om vald eller 
tilsett dekan for einsidig til eit teknisk rekrutteringsspørsmål, slik delar av 
argumentasjonen i brevet frå fakultetet kan tolkast.  

På den andre sida peikar instituttrådet på at “bedriftskulturen” i fakultetet er 
viktigare å diskutera enn spørsmålet om hierarkisk ordning i seg sjølv. Avstanden 
mellom grunnplanet og dekanatet er svært stor også med vald dekan. Rådet støttar 
det synet at det bør vera motkandidatar og eit reelt val. Det vart også hevda at 

Referanse Dato 

2012/5385-SIF 30.08.2012 

 



 side 2 av 2 

 

 

 

   

regelverket bør oppjusterast med systematiske føresegner for korleis eit vald 
dekanatet kan avsetjast og nyval utskrivast når det oppstår kriser. 
Studentpresesentantane meiner såleis at valkrinsen må gjevast rett til omval i 
perioden, ev. gjennomført ved valmenn der studentane høyrer med. 

Dekanen/dekanatet må ha reell innverknad på den kursen HF-fakultetet vert 
styrt etter. På det meir praktiske planet er det viktig å drøfta korleis prosedyrane for å 
finna kandidatar kan forbetrast. Instituttrådet ser at interessa for valprosessane i dag 
er for svak og at det er viktig å finna tiltak for å bøta på dette. Det kom ikkje fram 
motforestillingar mot at valkomiteen i fakultetet får eit klårt leitemandat.  

 

Organiseringa av valkrinsane 

Det bør ikkje vera praktisk vanskeleg å integrera SKOK i valkrinsen LLE, og det kom 
ikkje fram motforestillingar mot dette. 

Det noverande systemet med instituttvise valkrinsar har sterk støtte, og 
hovudargumentet er at dette systemet i høgare grad gjer det mogeleg å styrkja 
nærkontakten mellom instittuttet/instituttråda og dei valde representantane til 
fakultetsstyret. 

Det er likevel ei viss støtte til tanken om slå saman til éin stor valkrins. 
Argumentet for dette er at mange institutt er så heterogene at det ikkje er noko som 
sameinar fagmiljøa, og det kan derfor vera like enkelt eller enklare å skaffa seg 
samtalepartnarar i fagmiljø ved andre institutt. LLE er eit døme på dette. 

Når det gjeld sjølve valet, ønskjer studentrepresentantane ein gjennomgang 
av korleis sjølve dekanatet og dekangruppa skal presenterast og valet gjennomførast 
på: personval der den nye dekanen etter valet vel ut kven han vil ha med seg i 
dekanatet, eller listeval der kandidatane presenter kven dei vil ha med som prodekan 
og visedekan(ar). Studentane ser det som ein føremon med val av dekangruppe med 
liste og program som står mot andre lister med program. Dette er ei ordning som kan 
vise kva veg kandidatane ønskjer at HF skal styrast.  

 

Hovudinntrykk 

Spørsmålet om vald eller tilsett dekan er eit politisk spørsmål som alle tilsette på lik 
line kan ha ei meining om, og det er viktig at alle meiningane kjem fram. Som leiar for 
instituttrådet har eg derfor prøvd å unngå å leggja føringar på debatten. Mi vurdering  
som instituttleiar er at saksnotatet frå fakultetet gjev eit balansert uttrykk for dei pluss- 
og minussidene som dei respektive ordningane har. Det kom ikkje fram sterke 
innvendingar mot dette synet.  

Det er likevel rett å peika på at rår ein viss resignasjon og skepsis til om 
valordninga i seg sjølv kan rå bot på det som er opplevd som hovudproblemet: at 
avstanden til fakultetsleiinga er for stor, at den politiske interessa er for svak og at det 
manglar vilje til å drøfta desse strukturelle problema. 

 

 

For instituttrådet ved LLE 

 

Johan Myking 

instituttleiar 



 

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 

 

  

  

 

 

 

Valg 2013 ved Det humanistiske fakultet - høringssvar fra FoF 

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har, p.g.a. andre og mer tvingende oppgaver, 

ikke hatt kapasitet til noen grundig behandling av spørsmålene som reises i høringsbrevet. 

Således har saken ikke vært prosessert i instituttrådet eller andre råd og utvalg ved 

instituttet. 

 

Instituttledelsen vil, for sin del, anføre at de ser både fordeler og ulemper med både valgt og 

ansatt dekan uten å ha sterke meninger i den ene eller i den andre retning. Det samme 

gjelder for spørsmålet om organisering av valgkretsene.  

 

Vi mener for øvrig at dekanens høringsnotat gir en meget god og balansert framstilling av 

positive og negative sider ved de ulike ordningene og dette vil være et godt grunnlag også 

for den videre debatten. 

 

 

 

 

 

Reidar Lie 

instituttleder Steinar Thunestvedt 

 administrasjonssjef 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Griegakademiet - Institutt for musikk 
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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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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Tilbakemelding fra Griegakademiet - Institutt for musikk vedr. 
valgordning 2013 

 

Viser til brev fra fakultetet datert 10/5 2012 vedr. valgordning 2013 ved Det humanistiske 

fakultet. 

 

Saken har vært behandlet som drøftingssak av instituttrådet i møte 26/9 2012 der også 

ledergruppen var til stede. Diskusjonen oppsummeres kort under: 

 

Valgt eller tilsatt dekan: 

Spørsmålet ble diskutert med bakgrunn i argumentene i oversendelsesbrevet. Det er gode 

argumenter for begge ordningene, men de fleste representantene i Instituttrådet (7 av 8 

tilstedeværende representanter) går inn for å prøve ut ordning med tilsatt dekan for neste 

periode.  

 

Eventuell forbedring av valgordningen: 

Dersom det besluttes å videreføre ordningen med en valgt dekan vil rekruttering av 

kandidater måtte forbedres i tråd med forslaget i oversendelsesbrevet.  

 

Valg av fakultetsstyrerepresentanter for gruppe A: 

Etter diskusjon samlet Instituttrådet seg om en ordning med én valgkrets og listevalg under 

forutsetning av at alle institutt skal være representert på alle lister. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Frode Thorsen 

instituttleder Kjerstin Tønseth 

 administrasjonssjef 
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Kopi 

Unni Karin Utvik 
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Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
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Telefaks  
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Besøksadresse 

Allegt. 34 

Bergen 

Saksbehandler 

Signe Solberg 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Svar fra SKOK ang. valg 2013 ved Det humanistiske fakultet 

 

Ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning har saken blitt diskutert i stabsmøte, og SKOK går 

inn for en fortsatt ordning med valgt dekan. Vi støtter også tiltak for å forbedre ordningen, og 

alle tiltak som kan styrke de demokratiske aspektene ved ordningen bør vurderes. Vi støtter 

tiltak som bidrar til en bedre kjønnsbalanse. 

 

Når det gjelder de tverrfakultære sentrene som pr i dag ikke er knyttet til noen valgkrets, har 

vi følgende innspill: SVT og SKOK bør utgjøre én felles valgkrets. Disse enhetene har andre 

interesser og perspektiver på mange saker, både av mer overordnet art (UiB-perspektiv), og 

fordi sentrene til dels har andre primæroppgaver enn instituttene.  

 

Innenfor et fakultetsstyre med 11 representanter kan dette løses ved at studentene får to 

representanter i stedet for tre. Vi mener at studentenes interesser da likevel vil være godt 

ivaretatt, samtidig som fakultetsstyrets sammenheng i større grad gjenspeiler mangfoldet ved 

fakultetet.  

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Ellen Mortensen 

Professor, senterleder Signe Solberg 

 administrasjonssjef 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

Svar fra SVT ang. valgordning ved HF 

Ved Senter for vitenskapsteori har saken blitt diskutert i stabsmøte 03.09.12, og staben ser 

det problematiske i at dagens ordning ikke alltid fungerer etter intensjonene.  

 

Ved senteret er vi opptatt av at diskusjonen ikke må sementeres i et enten-eller. I så måte vil 

vi berømme saksforelegget fordi det åpner opp for videre refleksjoner. SVT vil gå inn for å 

prøve ut ordningen med ansatt dekan innenfor en tidsramme på to perioder. Dette bør 

defineres som en prøveperiode og munne ut i en grundig evaluering, slik at man har et solid 

beslutningsgrunnlag for den etterfølgende perioden. Videre mener vi at det er viktig at denne 

komiteen i tillegg til å evaluere løsningen, også kan ha et mandat som innebærer å vurdere 

alternative løsninger som kan styrke demokratiet ved vårt fakultet.  

 

Som tverrfakultært senter har SVT jevnlig kontakt med de UiB-fakultetene som har hatt 

ansatt dekan som prøveordning, og på denne bakgrunnen mener vi at ansatt dekan kan 

være en konstruktiv løsning også for Det humanistiske fakultet.  

 

Når det gjelder de tverrfakultære sentrene som pr i dag ikke er knyttet til noen valgkrets, har 

vi følgende innspill: SVT og SKOK bør utgjøre én felles valgkrets. Disse enhetene har andre 

interesser og perspektiver på mange saker, både av mer overordnet art (UiB-perspektiv), og 

fordi sentrene til dels har andre primæroppgaver enn instituttene. Innenfor et fakultetsstyre 

med 11 representanter kan dette løses ved at studentene får to representanter. Vi mener at 

studentenes interesser likevel vil være godt ivaretatt, samtidig som fakultetsstyrets 

sammensetning da i større grad vil gjenspeile mangfoldet ved fakultetet.  

 

SVT har også en «dobbel tjenestevei» i og med at vi er direkte underlagt Universitetsstyret, 

med reglement vedtatt der. I viktige saker der SVT har særskilte perspektiver vi ønsker å 

formidle, tror vi at det ikke vil tjene oss å tilhøre valgkretsen til et annet institutt ved HF. I slike 

tilfeller mener vi at vi representeres best sammen med SKOK.  

 

Vennlig hilsen 

 

Matthias Kaiser   Signe Solberg 

Senterleder  administrasjonssjef 
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UNIVERSITETET I BERGEN 

HUMANISTISK STUDENTUTVALG 

 

Høyringssvar: 
Valgordning 2013 ved Det 

humanistiske fakultet 
  Bergen, 14.09.2012 

 

HSU takkar for moglegheita til å svara på høyringa.  

Vald eller tilsett dekan 

HSU meiner at legitimiteten til dekan-stillinga vil bli svekka om ein går vekk frå vald dekan og 

etablerer ei ordning der dekan blir tilsett gjennom ein tilsetjingsprosess. Ordninga med vald dekan 

gjev meir transparens, og kandidatane, inkludet valvinnaren, vert meir synlege på fakultetet. Tilsett 

dekan fører til at eit fåtal menneskje, som rett nok er vald gjennom andre fakultetsval, tar avgjersla 

på kven som blir dekan. Og at dette dinest blir publisert som ei «vanleg sak». 

Om ein vel ei løysing der dekan blir tilsett gjennom komitéintervju vil ein, etter vårt syn, i mykje 

mindre grad få synleggjort dekan og dette kan føra til at stilling svekkast i tillegg til at dekan vil 

mangla stønad frå botn.  

Ein aktiv valsprosess og få kandidatar 

Sjølv om HSU meiner at vald dekan er den absolutt beste alternativet for HF ser me at det er problem 

knytt til denne løysinga. Om ein ender opp med berre ein kandidat til dekan vil ein mista det 

demokratiske aspektet av di vedkomande då blir vald ved «akklamasjon». Dette bør unngåast.  

Ein aktiv valkomité er essensielt for valet. Ein må gå ut tidleg med informasjon om at det er dekanval, 

korleis prosessen er òg kva ein krev av ein dekan. Ein må engasjera dei forskjellige fagmiljøa og 

oppmoda til diskusjon om kva som kravst av ein god dekan og moglege kandidatar. Den kan òg sjåast 

på moglegheita for opne debattar om kva HF treng, og kandidatdebattar når desse har nominert seg.   

Kor vidt valkomitéen aktivt skal «plukka» kandidatar er eit vanskeleg spørsmål, men det overordna 

målet til komiéen må vera å sikra at det er minimum to personar som stiller til val. Om det blir slik at 

valkomitéen kan vera aktive i å framskaffa kandidatar er det viktig at komitéen framstår objektivt og 

ikkje «innstiller» på ein kandidat.   

Kjønnsbalanse 

HSU meiner det er uaktuelt med kjønnskvotering i gruppe D, dvs. studentar, utover det som alt er, 

dvs. at båe kjønn må vera representert blant gruppe D sine tre representantar. Studentane er vald på 

åremål og må difor ikkje utgjera same kjønnssamansetnad i styret frå år til år. Det å leggja føringar 

for denne gruppa, t.d. at det må vera to mannlege representantar frå studentane, vil i praksis 

regulera fire val noko som me meiner er svært uheldig.  
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Utover dette har HSU ikkje innspel til korleis kjønnskvoteringa i styret skal ordnast. 

Valprogram 

HSU ser det som positivt med klårare valprogram der det kjem tydleg fram kva kandidatane står for. 

Det er viktig at «veljarane» ser forskjell på kandidatane og kan gjera seg opp ei meining om kven som 

best vil representera dei i fakultetets øvste styringsorgan. For studentrepresentantane gjer HSU alt 

dette, til ei viss grad, gjennom å publisera informasjon om kandidatane i tillegg til saker kandidatane 

er engasjert i.1 HSU ser at me kan bli endå betre på å differansiera dei forskjellige kandidatane 

gjennom t.d. spørsmål til alle kandidatane.  

Tankeeksperimentet 

HSU vonar det blir diskusjon kring dette punktet på fakultetsstyremøtet 9. oktober og me finn 

forslaget interessant. Me har ikkje tatt stilling til kor vidt forslaget er ein god idé eller ei.  

Oppsummering 

HSU ynskjer framleis vald dekan. Det må sjåast på korleis ein kan auka interessa og medvitet for valet 

slik at ein får høg oppslutnad og fleire kandidatar slik at dekan har legitim støtte frå fakultetet som 

heilskap. 

 

 

Tor Sivertsen Prestegard 

Leiar HSU       Linnea Reitan Jensen 

       Org.sek HSU 

                                                           
1
 http://h.uib.no/hsu/2012/05/02/studentar-til-fakultetsstyrevalet/  
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Universitetsstyret  
 

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

Kollegiesekretariatet 
Telefon 55 58 20 20 
 

Postadresse 

Postboks 7800 

5020 Bergen 
 

Besøksadresse 
Harald Hårfagres gate 1 
Bergen 

Saksbehandler 
Hilde Hvidsten Bretvin 
55 58 20 20 

 

 

 

Fakultetene 

 

   

  

 

 

Vedtak i styresak 5/12 Ledelse og styringsform ved Universitetet i Bergen 

 

Universitetsstyret behandlet sak om ledelses og styringsform ved Universitetet i Bergen 

16.02.12, på institusjonsnivå, fakultetsnivå og instituttnivå. Følgende ble vedtatt: 

 

1. Universitetsstyret stadfester at nåværende ledelsesform på institusjonsnivå fortsetter, jf 
universitetslovens § 10-2 (1), med valg av rektor våren 2013 

 
2. For rekrutteringsmåte av dekan er valg hovedmodell og ansatt dekan alternativ modell. 

Fakultetsstyret kan fremme forslag for universitetsstyret om eventuell endring i modell 
innen 1. november 2012, for beslutning høsten 2012 

 
 
3. For rekrutteringsform for instituttledere er ansatt og valgt instituttleder likeverdige 

ordninger. Det må være samme ordning for instituttene ved hvert fakultet. Forslag om 
eventuell endring i fakultetets ordning fremmes av fakultetsstyret for universitetsstyret 
innen 1. november 2012. 

 

 

Vi viser til vedtaket og til at meldinger om eventuelle alternative modeller etter pkt. 2 og 3 

må fremmes innen 1.11.2012 for behandling i universitetsstyret. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Sigmund Grønmo 

rektor Kari Tove Elvbakken 

 universitetsdirektør 

 

 

Referanse Dato 

2012/1716-MOV 29.02.2012 

 



 

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

 

  

  

 

 

 

Endringer for tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet  

 
Dokumenter: 

1. Reglement godkjent av fakultetsstyret 25.1.2011 

2. Nytt forslag til reglement 

 

Bakgrunn 
Fakultetsstyret vedtok i møte 16.11.2010 å opprette et tilsettingsutvalg for midlertidige 
vitenskapelige stillinger. I møte 25.1.2011 godkjente fakultetsstyret de foreslåtte reglene for 
utvalget (vedlegg1). Utvalget ble gitt fullmakt til å behandle følgende stillingskategorier: 
 

 stipendiatstillinger 
 postdoktortilsettinger 
 vitenskapelig assistent 
 midlertidige forskerstillinger 
 bistillinger 

 
Grunnlaget for å kunne opprette et tilsettingsutvalg følger av Regler for fakultetsorganene av 
18.6.09, § 8:  

Fakultetsstyret er tilsettingsmyndighet for instituttledere, faste vitenskapelige stillinger som 
førsteamanuenser og professorstillinger ved grunnenheter ved fakultetet. […]  

Instituttleder ved grunnenheter underlagt dekanene, foretar innstilling i tilsettingssaker for 

førstestillinger og professorstillinger som fakultetsstyret har tilsettingsmyndighet i. 

Fakultetsstyret selv avgjør om det skal opprettes et tilsettingsutvalg, og hvilke saker utvalget 

skal forberede og eventuelt avgjøre. Utvalget skal ha minst ett studentmedlem. For 

behandlingen i utvalget gjelder universitets- og høyskolelovens kap. 6, tjenestemannsloven og 

de tilhørende forskrifter, samt de reglementene som er fastsatt av Universitetsstyret. 
 
Utvalget behandlet i 2011 22 saker og så langt i 2012 er 30 saker behandlet. Fakultetet har 
til enhver tid ca. 30-50 enkeltstillinger under tilsetting etter utlysning. Behovet for et 
tilsettingsutvalg er stort og det er tidsbesparende for fakultetsstyrets arbeid. 
 
Midlertidige tilsettinger i stillingskategoriene universitetslektor og førsteamanuensis har til nå 
blitt behandlet i fakultetsstyret. Det foreslås at også avgjørelse i disse sakene foretas av 
utvalget (vedlegg 2). Dette vil i all hovedsak være utlyste vikarstillinger. 
 
Det er også foreslått en endring som gjelder hvorvidt dekanen skal gi skriftlig tilbakemelding 
på samme måte som de øvrige utvalgsmedlemmene. Nytt forslag går ut på at dekanen ikke 
trenger å gi slik tilbakemelding fordi det formelt er dekanen som fremmer forslag til vedtak og 
alle saksforelegg er gjennomgått av dekanen før utsendelse til utvalgsmedlemmene. 
 

Dato: 25.09.2012 

Arkivsaksnr: 2012/10727-

ARSE 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

57/12 

09.10.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 



 side 2 av 2 

 

 

 

   

Reglementet er også oppdatert i forhold til nyvalgte representanter og det er fortatt mindre 
justeringer i teksten på bakgrunn av at saksbehandlingen nå foretas ved bruk av elektronisk 
lagringsområde i stedet for papir. 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet godkjenner regler for tilsettingsråd i samsvar 
med fremlagte forslag. 

 
 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammensetning og regler  
for Det humanistiske fakultets tilsettingsråd for åremålsstillinger 

som stipendiat, postdoktor og vitenskapelig assistent, midlertidige 
forskerstillinger samt bistillinger 

 
 

Tilsettingsrådet består av fem medlemmer utgått av fakultetsstyret: dekanen, to 

representanter for fast vitenskapelig tilsatte der en er foreslått av organisasjonene, en 

midlertidig vitenskapelig tilsatt og en student.  

 

Tilsettingsrådet skal behandle følgende tilsettingssaker: 

- stipendiatstillinger 

- postdoktorstillinger 

- stillinger som vitenskapelig assistent 

- midlertidige forskerstillinger 

- bistillinger 

 

A. SAMMENSETNING 

For perioden 1.2.2011 til og med 31.7. 2013 er følgende medlemmer oppnevnt:  

 

 Medlem: professor Gjert Kristoffersen  Dekan (leder) 
o Varamedlem: professor Lillian Helle  Prodekan  

 Medlem – fast vitenskapelig personale: førsteamanuensis Randi Rolvsjord            
o Varamedlem: førsteamanuensis Jan Heiret                                                          

 

 Medlem – foreslått av organisasjonene: førsteamanuensis Torodd Kinn                     
o Varamedlem:  professor Aud Solbjørg Skulstad         

                                                

 

 Medlem – midlertidig vitenskapelig personale: stipendiat Ingrid Muftuoglu 
o Varamedlem: stiendiat Marianne Bøe  

 

 Medlem – student: Audun Kjørstad                                                  
o Varamedlem: Malin Ims  

 

 

B. RETNINGSLINJER (saksbehandlingsprosedyre) 

Hver sak nummereres fortløpende innenfor hvert år.  

 

Fravær og habilitet 

Medlemmene av tilsettingsrådet har selv ansvar for å melde fravær og inhabilitet. 

 

Tilsetting 

Saksforelegg med vedlegg sendes tilsettingsrådets medlemmer i lukket konvolutt 

(fortrinnsvis internpost). Utsendelse av saker blir varslet på forhånd via e-post. 

Tilsettingsrådets medlemmer gis frist på 3 virkedager til å uttale seg og returnere saken. 

 



Dokumentasjon i tilsettingssaker skal være: Saksforelegg med forslag til vedtak, sakkyndig 

vurdering av søkerne, innstilling fra institutt (på bakgrunn av sakkyndig vurdering, intervju og 

eventuelle referanser) samt eventuelle brev om bevilgninger. 

 

Saksforelegget påføres utsendelsesdato samt frist for retur. Konvolutten merkes: 

"Tilsettingsrådet", samt saksnummer.  

 

Dersom enighet ikke oppnås i en tilsettingssak, skal det holdes møte. Dersom det ikke 

oppnås enighet i møte skal fakultetsstyret gjøre vedtak i saken. Det samme gjelder dersom 

tilsettingsutvalget bestemmer at fakultetsstyret bør fatte vedtak i den aktuelle saken. 

 

Tilsettingsrådet er beslutningsdyktig når det er fulltallig i møte, eller når samtlige medlemmer 

ved skriftlig saksbehandling har gitt uttalelse i saken. 

 

Tilsettingsrådets vedtak skal tas inn i en protokoll, hvor det skal fremgå hvorledes den 

enkelte har stemt. Medlemmene har anledning til å grunngi sine standpunkter ved 

protokolltilførsel. Protokolltilførselen skal avgis innen avslutningen av tilsettingsrådets 

behandling av saken ved eventuell møtebehandling.  

 

Assisterende fakultetsdirektør er, på vegne av fakultetsdirektøren, sekretær for 

tilsettingsrådet ved møtebehandling av saker. I tillegg vil medarbeidere fra 

personalseksjonen bistå tilsettingsrådet. 

 

Alle svar fra utvalgets medlemmer og protokoll fra møter legges i sak i ePhorte. 

 

Orientering til fakultetsstyret 

På hvert fakultetsstyremøte skal det rapporteres skriftlig om de tilsettinger som er tatt på 

fullmakt siden forrige fakultetsstyremøte under ”Orienterings- og fullmaktssaker”. 

 



Sammensetning og regler  
for Det humanistiske fakultets tilsettingsråd for åremålsstillinger 

som stipendiat, postdoktor og vitenskapelig assistent, midlertidige 
forskerstillinger samt bistillinger 

 
 

Tilsettingsrådet består av fem medlemmer utgått av fakultetsstyret: dekanen, to 

representanter for fast vitenskapelig tilsatte der en er foreslått av organisasjonene, en 

midlertidig vitenskapelig tilsatt og en student.  

 

Tilsettingsrådet skal behandle følgende tilsettingssaker: 

- stipendiatstillinger 

- postdoktorstillinger 

- stillinger som vitenskapelig assistent 

- midlertidige forskerstillinger 

- bistillinger 

- midlertidige førsteamanuensisstillinger 

- midlertidige universitetslektorstillinger 

 

A. SAMMENSETNING 

For perioden 1.8.2012 til og med 31.7. 2013 er følgende medlemmer oppnevnt:  

 

 Medlem: professor Gjert Kristoffersen  Dekan (leder) 
o Varamedlem: professor Lillian Helle  Prodekan  

 Medlem – fast vitenskapelig personale: førsteamanuensis Randi Rolvsjord            
o Varamedlem: førsteamanuensis Jan Heiret                                                          

 

 Medlem – foreslått av organisasjonene: førsteamanuensis Randi 
Barndon                     

o Varamedlem: professor Aud Solbjørg Skulstad         
                                                

 

 Medlem – midlertidig vitenskapelig personale: stipendiat Johannes Servan 
o Varamedlem: stipendiat Knut Melvær  

 

 Medlem – student: Tor Sivertsen Prestegård                                                  
o Varamedlem: Linnea Reitan Jensen 

 

 

B. RETNINGSLINJER (saksbehandlingsprosedyre) 

Hver sak nummereres fortløpende innenfor hvert år.  

 

Fravær og habilitet 

Medlemmene av tilsettingsrådet har selv ansvar for å melde fravær og inhabilitet. 

 

Tilsetting 

Saksforelegg med vedlegg legges ut på elektronisk lagringsområde. Utsendelse av saker blir 

varslet på forhånd via e-post. 



 

Tilsettingsrådets medlemmer gis frist på 3 virkedager til å uttale seg og returnere saken. 

Dette kan gjøres elektronisk eller ved internpost. Dekanen gir sin tilbakemelding ved 

godkjenning av saksforelegget før utsendelse. 

 

Dokumentasjon i tilsettingssaker skal være: Saksforelegg med forslag til vedtak, sakkyndig 

vurdering av søkerne, innstilling fra institutt (på bakgrunn av sakkyndig vurdering, intervju og 

eventuelle referanser) samt eventuelle brev om bevilgninger. 

 

Saksforelegget påføres utsendelsesdato samt frist for retur.  

Dersom enighet ikke oppnås i en tilsettingssak, skal det holdes møte. Dersom det ikke 

oppnås enighet i møte skal fakultetsstyret gjøre vedtak i saken. Det samme gjelder dersom 

tilsettingsutvalget bestemmer at fakultetsstyret bør fatte vedtak i den aktuelle saken. 

 

Tilsettingsrådet er beslutningsdyktig når det er fulltallig i møte, eller når samtlige medlemmer 

ved skriftlig saksbehandling har gitt uttalelse i saken. 

 

Tilsettingsrådets vedtak skal tas inn i en protokoll, hvor det skal fremgå hvorledes den 

enkelte har stemt. Medlemmene har anledning til å grunngi sine standpunkter ved 

protokolltilførsel. Protokolltilførselen skal avgis innen avslutningen av tilsettingsrådets 

behandling av saken ved eventuell møtebehandling.  

 

Assisterende fakultetsdirektør er, på vegne av fakultetsdirektøren, sekretær for 

tilsettingsrådet ved møtebehandling av saker. I tillegg vil medarbeidere fra 

personalseksjonen bistå tilsettingsrådet. 

 

Alle svar fra utvalgets medlemmer og protokoll fra møter legges i sak i ePhorte. 

 

Orientering til fakultetsstyret 

På hvert fakultetsstyremøte skal det rapporteres skriftlig om de tilsettinger som er tatt på 

fullmakt siden forrige fakultetsstyremøte under ”Orienterings- og fullmaktssaker”. 
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