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Bakgrunn
Ludvig Holbergs minnefond ble opprettet av Stortinget 1. juli 2003 med en fondskapital på
200 millioner kroner. Fra avkastningen av fondet stiller Kunnskapsdepartementet midler til
rådighet for Universitetet i Bergen for utdeling av Holbergs internasjonale minnepris, Nils
Klim pris til en yngre nordisk forsker og for tiltak for barn og unge. Hovedformålet med
minnefondet er å heve status i samfunnet til humaniora, samfunnsfag, juss og teologi.
Holbergs internasjonale minnepris, på 4.5 mill kroner ble delt ut første gang i 2004.

Universitetet mottar årlige tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet om forvaltningen av
minnefondet. Universitetsstyret har delegert myndighet til styret for minnefondet og sender
årlig rapport om arbeidet med Holbergprisen og bruk av midler til Kunnskapsdeparternentet.

Arsmelding for 2012
Holbergs internasjonale minnepris 2012 ble tildelt professor Manuel Castells, University of
Southern California (USC).

Nils Klirn-prisen ble tildelt professor Sara Hobolt ved London School of Economics.

Vennesla videregående skole fikk Holbergprisen i skolens førstepris, Langhaugen
videregående skole fikk annen pris og Oslo Handelsgymnasium tredje pris. Lærerstipendet
gikk til Kirsti Svidal ved Oslo Handelsgymnasium.

Ved utdelingene var det en rekke faglige arrangementer. Bergen kommune var vertskap for
Holbergprisens fest i Sjøfartsmuseet og Kunnskapsdepartementet inviterte til bankett i
Håkonshallen til ære for prisvinneren. Det var fellesarrangement med Festspillene i Bergen.

Universitetsdirektørens kommentar
Regnskapet for 2012 viser at det er ubrukte midler, blant annet på grunn av permisjoner og
mindre reisevirksomhet. Fra 2013 finansieres Holbergprisen over statsbudsjettet, det sikrer
en annen forutsigbarhet enn fondsfinansieringen gjorde. Det er dialog med departementet
om nødvendige endringer i vedtektene for prisen som følge av de endrede rammene. Det er
universitetsstyret som i så fall vil bli bedt om å anbefale endringer i vedtektene.

Arbeidet med å gjøre Holbergprisen bedre kjent nasjonalt og internasjonalt fortsetter. Det er
blant annet registrert økende oppmerksomhet i sosiale medier.

Med dette fremmes følgende forslag til

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner årsmeldingen for Holbergprisen for 2012.

3.4.2013/Mona Viksøy
Vedlegg:
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Om fondet
I brev av 2. februar 2012 meddelte Kunnskapdsdepartementet at Universitetet i Bergen er
bevilget kroner 9 102 270,62 NOK for året 2012 på kap. 287 post 56 Ludvig Holbergs
forskningspris. Dette tilsvarer ett års avkastning av Ludvig Holbergs minnefond.
Ved siden av styre og sekretariat har Ludvig Holbergs minnefond egne fagkomiteer for de
tre prisene Holbergs internasjonale minnepris, Nils Klimprisen og Holbergprisen i skolen.
Se punkt 7 for mer informasjon.

Prisvinnere
- Holbergs internasjonale minnepris: Professor Manuel Castells, sosiolog, forsker på det
nye informasjonssamfunnet, urbanisering, medieteknologi og globalisering. Professor ved
University of Southern California (USC), Annenberg School for Communication &
Journalism, Open University of Catalonia, og Professor Emeritus ved University of
California, Berkeley.

- Nils Klim-prisen: Professor Sara Hobolt, statsvitenskap/europavitenskap ved London
School of Economics.

Holbergprisen i skolen:
1.pris: Malene Bue, Vennesla VGS, 'Min familie under den industrielle revolusjon'.
2.pris: Sunniva Strømskog, Asgeir Barlaup og Hilde Raen, Langhaugen VGS,
'Digitaliseringen av skolen'.
3.pris: Vilde Bauer Andreassen, Frances Taylor, Magnus Hagem og Magnus Sollie
Gjerdalen, Oslo Handelsgymnasiurn, 'Søskenforhold og Downs Syndrom'.
Lærerstipendet: Kristi Svidal, Oslo Handelsgymnasium, 'Rapport om
forskningsprosessen med elevene'.

3. Arrangement 2012
Desember 2011/Januar 2012: besøk og rnetodeforelesninger på videregående
skoler i Norge
29. mars: Kunngjøring Holbergprisen/Nils Klim-prisen 2012.
15.mai: Jurymøte, kunngjøring av finalister og vinner av lærerstipendet
4. juni: Nils Klimprisvinner forelesning, Institutt for Samrnenlignende Politikk,
Universitetet Bergen.
4.juni: Festspillsamtale med Holbergprisvinner Castells i samtale med Knut Helland.
5. juni: Holbergprisens symposium, Universitetet i Bergen.
5. juni: Nils Klimprisvinner fagseminar med finalistelevene i Holbergprisen i skolen.
5. juni, Holbergprisens fest, ordfører i Bergen kommune var vertskap.
6. juni: Prisutdeling Holbergprisen i skolen, Bergen KatedraIskole.
6. juni: Holbergprisvinner i samtale med Kronprinsessen.
6. juni. Prisutdeling Holbergprisen og Nils Klimprisen i Håkonshallen, Bergen.
6. juni: Regjeringens bankett, Kunnsskapsdepartementet som vertskap
13.juni: Foredrag på 'Rektorsamlingen' i Bergen med 2.prisvinnere av
Holbergprisen i skolen .
21-22. september: Stand på Forskningsdagene i Bergen i samarbeid med Bergens
Sjøfartsmuseum
67 november: Lærerseminar i Bergen, 19 deltagere.
21.november: Fremlegg på 'Samspel 2012- Nasjonal Kunst- og Kulturfagleg
konferanse'.
Desember: Besøk og metodeforelesninger på videregående skoler i Norge.
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• Stands på følgende konferanser (et utvalg): 'Education for Innovation7, •European
Group for Public Adrninistration', ' 7th European Conference on Gender Equality in
Higher Education'.

4. Medier og informasjonsarbeid
Nær relasjon til ambassader, redaktører i norske medier og ulike internasjonale
pressenettverk er viktig for promotering av prisen. Prisvinnernes faglige nettverk og deres
institusjoner er også svært sentrale i arbeidet med å nå ut i internasjonale medier.
Sekretariatet har derfor lagt stor vekt på å utvikle nettsidene og bruke sosiale medier
aktivt, samt utvikle en mediestrategi som vil sikre videre utvikling i 2013.

Nettsiden, www.holber risen.no, er en viktig kanal for formidling av prisene. Her legges
det ut informasjon om prisvinnere, arrangementer og opptak fra symposiet og intervjuer.
Sekretariatet får årlige tilbakemeldinger fra alle deler av verden om at dette er et nyttig
verktøy, og at utlagt materiale brukes som pensum ved universiteter bl.a. i England.
Holbergprisens nettsider hadde omlag 23 000 besøkende i 2012. Dette er en økning på ca
34% sammenlignet med samme periode i 2011. 57 % av besøkende på Holbergprisens
nettsider kommer fra Norge. USA er nest størst med ca 9 %, dernest Storbritannia med
4%. Ca 3% av de besøkende kom fra Holbergprisvinner Manuel Castells hjemland Spania.
Holbergprisen har også et økende publikum i sosiale medier med henholdsvis 382 følgere
på Facebook og 598 følgere på Twitter.

Nominas.ons rosessen
Professorer ved universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner over hele verden, særlig i
Europa og USA, inviteres ved brev og e-post til å nominere kandidater til Holbergs
internasjonale minnepris. Nordiske mottagere blir også anmodet om å foreslå kandidater til
Nils Klim-prisen. Alle videregående skoler i Norge inviteres til å delta i Holbergprisen i
skolen.

Invitasjon til å nominere kandidater til Holbergs internasjonale minnepris, og informasjon
om årets vinner, kunngjøres i New York Review of Books (USA), Chronicle of Higher
Education (USA), Times Literary Supplement (UK), Forschung und lehre (DE),
Magisterbladet (DK), Universitetslæreren (SE), Forskerforum (NO) samt på nettstedene
www.signandsight.com og www.aldayli.com. Holbergprisen i skolen utlyses i Lektorbladet.

Holber risen Nominas'oner Kandidater
2013 64 60
2012 79 77
2011 68 61
2010 74 43
2009 74 43
2008 78 66

NB! Endringer i antall nominasjoner har vist en naturlig utvikling gitt prisens levetid. I
begynnelsen ble det sendt inn en rekke useriøse nominasjoner, men kvaliteten er gradvis
forbedret.
Nils Klim risen Nominas'oner N e nominas'oner
2013 12 5
2012 12 6
2011 9 4
2010 10 8
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2009 7 4
2008 11 7

Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere under 35 år. Kandidater fra tidligere år
som fremdeles er under denne aldergrensens blir renominert hvis nominator fortsatt
ønsker å nominere dem.

Holbergprisen i skolen
I 2012 deltok 12 videregående skoler, av i alt 19 søkere. Kriteriene for utvelgelse er en
best mulig geografisk spredning blant deltakerskolene, samt at nye skoler skal få delta
fremfor skoler som har deltatt tidligere. Begrensning i antall skoler er først og fremst
økonomisk begrunnet. Skolene blir fulgt opp med besøk fra sekretariatet, som også
formidler kontakt til forskere ved landets universitetlhøyskoler som kan veilede de enkelte
skolene. Holbergprisen honorerer disse forskerne for at de besøker og veileder elever og
lærerne ved skolene. Tilbakemeldingene i 2012 har vært svært positive, og vi ser at
skolene søker på nytt året etter. De har gode erfaringer med å delta, er glade for det har
åpnet seg en ny kunnskapskanal for dem og for at kontakten med universitetet og
høyskolene er svært stimulerende.

Holber prisen i skolen
2013

Antall skoler
12

Antall elev ros'ekter

2012 12 36
2011 12 31
2010 9 27
2009 11 29
2008 14 53

NB! Fra og med 2009 foretar hver enkelt skole utvelgelse av tre beste prosjektene fra sin
skole. Holbergprisen i skolen er en forskningskonkurranse rettet mot den videregående
skolen.

Økonomi
Sekretariatet for Holbergprisen har i 2012 fulgt opp kostnadskuttene fra 2011 og videreført
tiltak for å holde lavere reiseutgifter for styre og fagkomiteer. Sekretariatsansatte har også
jobbet ved andre avdelinger ved Universitetet i Bergen i visse perioder. Det positive
avviket for Styre og fagkomite begrunnes i mindre reiser enn pIanlagt som følge av
sykdom og streik, hvilket også påvirket posten for Arrangement. På både Skoleprosjektet
og Informasjon ble det etter revidert budsjett i juni ble det bevisst brukt litt mer midler for å
styrke innsatsen frem mot 10-års jubileet i 2013. I Administrasjon ser man også et positivt
avvik som resultat av pappapermisjon hos en av de fast ansatte. Den økonomiske
situasjonen er etter 2012 stabil og man går inn i 2013 med et større overskudd som man
har planlagt å bruke til drift av sekretariatet og jubileumsforberedelser.
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Inntekter fra KD




9 102 270 9 102 271




9 400 000

Oyerført fra året før




911 000




910 691




1 476 000

Totalt til disposisjon




10 013 270 10 012 962




10 876 000

Totale kostnader




9 363 270 8 536 949




10 289 615

Resultat




650 000 1 476 013




586 385
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Prispenger




4 795 000 4 795 000




4 795 000

Skoleprosjektet




300 000




321 515




330 000

Styret og fagkomite




1 095 000




670 087




1 095 000

Arrangementene




1 000 000




734 436




1 380 000

Informasjon




425 000




433 944




590 000

Administrasjon




1 748 270 1 581 967




2 099 615

Sum kostnader sekretariatet




4 568 270 3 741 949




5 494 615

Totale kostnader




9 363 270 8 536 949




10 289 615




Kommentar
Det er vår vurdering at arbeidet med de tre prisene; Holbergs internasjonale minnepris,
Nils Klimprisen og Holbergprisen i skolen 2012 var svært vellykket. Publikumstallene var
tilfredsstillende på alle arrangementene. Tilbakemeldinger i etterkant tyder også på at
gjester og publikum oppfattet gjennomføringen av disse som profesjonell, høytidelig og i
tråd med forventningene. Gjennom å ha internasjonal deltakelse av fremstående
internasjonale forskere på Holbergprisens symposium har man nådd målsetningen om et
internasjonalt arrangement av høy faglig kvalitet.

Ordfører Trude Drevland og Bergen Kommune påtok seg oppgaven som vertskap for
Holbergprisens fest, som ble holdt på Sjøfartsmuseet. I tillegg ble det for andre gang
gjennomført et fellesarrangement sammen med Festspillene i Bergen. Dette har gjort at
båndene mellom Holbergprisen og lokale aktører er styrket ytterligere.

I 2013 blir det lagt ytterligere vekt på en mer målrettet nominasjonsprosess for å sikre en
fortsatt god kvalitet på nominasjonene. En endring av årshjulet med tidligere
nominasjonsfrist og kunngjøringsfrist i 2013 vil også forbedre arbeidet til sekretariatet i
2014. Det arbeides videre med å skape en enda mer målrettet kommunikasjonsstrategi for
å synliggjøre Holbergprisen ytterligere. I forbindelse med 10-års jubileum det kommende
år blir det også lagt mer vekt på omdømmearbeid utenfor akademia. Sekretariatet
fortsetter å utvikle både samarbeidet med nasjonale og internasjonale aktører.

Holbergprisens sekretariat
Trine Kleven- prosjektleder 100% stilling. Permisjon fra juni 2012 —august 2013.
Solveig Stornes- vikarierende prosjektleder 100% stilling. Juni 2012- august 2013.
Bent Sigmund Olsen —førstekonsulent/ informasjon og logistikk 100 % stilling.
Pappapermisjon fra 1.oktober 2012.

Årsmeldine Holbergprisen 2012



Barbara Wendelbo —førstekonsulent/Holbergprisen i skolen 80% stilling.
Ivar Bleiklie —faglig leder 50 % stilling..
Inger Marie Okkenhaug —sekretær/forsker for fagkomiteene 20 % stilling.
Student fra 'Praktisk inforrnasjonsarbeid ved Institutt for lingvistiske, litterære og
estetiske studier ved Universitetet i Bergen hospiterte hos Holbergprisen i fem uker
høsten 2012

Styre for Ludvig Holbergs Minnefond
Professor Sigmund Grønmo, UiB (2012-2016)
Professor Trude Haugli, UiT (2012-2016)
Professor Petter Aaslestad, NTNU (2008- 2012, 2012-2016)
Professor øivind Andersen, Det Norske Videnskaps-Akademi (2012-2016)
Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde, Fylkesrnannen i Hordaland (2008- 2012, 2012-2016)

Holbergprisens fagkomite
Professor Mary Jacobus, Cambridge University (2009 -2012, 2012-2015)
Professor Kwame Anthony Appiah, Princeton University (2008-2011, 2011-2014)
Professor Helga Nowotny, President ERC (2008-2011, 2011-2014)
Professor Christoph Markschies, Humboldt Universitat zu Berlin (2011- 2014)
Professor Pratap Bhanu Mehta, President Centre for Policy research New Dehli (2012-
2015)

Nils Klimprisens fagkomite
Professor Martti Nissinen, Institutt for teologi, Universitetet i Helsinki (2008-2009, 2010-
2011, 2011- 2013)
Professor Frans Gregersen, Institutt for Nordiske studier og språkvitenskap, Universitetet i
København (1januar 2012- 2014)
Professor Påll Skulason, Institutt for filosofi, Universitetet i Island (2008-2010+2011,2011-
2013)
Professor Kirsti Strøm Bull, Institutt for privatrett/Ui0 (2008-2010+2011, 2011- 2014)
Professor Bjärn Wittrock, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Uppsala (2008-
2010+2011, 2011- 2014)

Fagjury Holbergprisen i skolen
Sigrid Lien, Professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB (2011
—2015)
Alice Kjellevold, Førsteamanuensis og dr. jur, det samfunnsvitskaplige fakultet, UIS (2012-
2016)
Aksel Tjora, Professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU
(2012-2016)
Berte Karin Fagerås, Lektor ved Fyllingsdalen videregaende skole (2011 —2015)
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