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Saker: 
 
I Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Det var ingen merknader knyttet til innkalling og sakliste 
 
 
II Orienteringssaker 
 

• Fakultetsstyremøte 09.05: Kolflaath orienterte om relevante saker: Søkertall (totalt 
svak økning for FoF), regnskapsrapport, tilsettingssaker (Børdahl fast tilsatt i 60 %, 
Rørstadbotten utvidet fra 85 % til 100 %). 

• Fakultetsstyremøte 30.05: Jørgen Sejersted (LLE) har blitt valgt til ny dekan, med 
Anne Beate Maurseth som prodekan (for forskning). De har valgt Claus Huitfeldt som 
sin prodekan for undervisning. 

• Referat fra utvalg for Examen philosophicum: Det ble noe (prinsipiell) diskusjon om 
den videre oppfølging av sakene som behandles i utvalget. 

• Digitalisering og utvikling av administrative rutiner tilknyttet digital vurdering (brev fra 
Studieadministrativ avdeling) 

• Justeringer UiB grads- og studieforskrift (brev fra Studieadministrativ avdeling). 
• Orientering om rekrutteringsstillinger ved HF – utlysning 2017-2018. Det var noe 

diskusjon om utlysnings- og tilsettingsmønster ved FoF i sakens anledning. 
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• Orientering om fakultetets økonomiske situasjon: Saken ble trukket, i mangel av 
fraværende skriftlig informasjon fra fakultetet. Hovedbudskapet er dog at den 
økonomiske situasjonen ved fakultetet noe verre enn det som tidligere har blitt 
informert om. Fakultetet styrer nå mot et akkumulert driftsunderskudd (på selve 
annuumskomponenten) på i underkant av 30 millioner ved utgangen av 2017 

 
 
III Vedtakssaker 
 
2017-12 Oppfølging av HMS-arbeid 
 
Sakens bakgrunn er et vedtak i fakultetsstyret der de ber «…ledelsen ved den enkelte enhet 
om å følge opp forbedringsområder, særlig gjelder dette gjennomføring av 
medarbeidersamtaler og oppfølging av ARK-undersøkelsen». 
 
Vedtak: 
 
Det arrangeres særskilt HMS-møte primo august, der instituttets HMS-utfordringer kartlegges 
og drøftes nærmere. Handlingsplan for HMS-arbeidet utformes med grunnlag i det som 
framkommer av HMS-møtet, og den årlige vernerunden. 
 
2017-13 Programsensorrapport i retorikk 
 
Instituttleder la fram programsensorrapport for retorikkprogrammet - en nokså kritisk rapport -  
og antydet at innholdet må få konsekvenser for den videre skjebne til programmet.  
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet tar progarmsensorrapport for bachelorprogrammet i retorikk til orientering og 
ber om at det fremmes egen sak om retorikkprogrammets framtidige utforming på et senere 
tidspunkt. 
 
 
2017-14 Wittgensteinstiftelsen i Skjolden 
 
Rune Falch, tilfeldigvis møtende, orienterte nærmere om stiftelsens arbeid. Man har nå fått et 
gjennombrudd i arbeidet med å gjenreise huset til Wittgenstein, innbefattet en finansiell 
plattform som gjør det mulig å sette i verk en del konkrete planer.  
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet tar rapporten om «Stiftinga Wittgenstein i Skjolden» til orientering. 
 


