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Dagsorden 
Godkjenning av innkalling og sakspapir 
Godkjenning av referat fra møtet 16/11/09 
 
 
Universitetet i Bergen 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 
 
REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
 
Sted: rom 435, HF-bygget 
Dato/tid: 16.11.2009 kl 14.15-15.45 
 
Til stede 
Gruppe A: Stein Haugom Olsen (leder), Torodd Kinn, Tor Bastiansen Trolie, Gjert Frimann 
Vestrheim, Victoria Rosen, Jørgen Bakke (vara, for Ingrid Nielsen) 
Gruppe B: Agnete Nesse 
Gruppe C: Anne-Ma Lorentzen (vara for Ranveig Lote) 
Gruppe D: Eivind Berge, Arnt Leganger (vara for Theresa Wallevik), Benedicte Holen (vara 
for Øyvind Wiik Halvorsen) 
Solveig Steinnes, sekretær 
 
Til referat, innkalling og dagsorden 
− Godkjenning av innkalling og sakspapir 
− Godkjenning av referat 
 
Orienteringssaker 
Orienteringssak c) Tilleggsopplysning fra adm.sjef: Også teknisk redaktør-stilling til 
utlysning. Instituttleder orienterer kort om Holberg-prosjektet og finansieringen så langt etter 
spørsmål fra rådet. 
 
Sak 25/09 Økonomien ved HF og LLE. Diskusjonssak. 
Det vil bli et mindre budsjett i 2010 enn i 2009. Instituttet vil antageligvis ikke få midler til 
forsking og til publisering. Det vil bli færre resultatmidler.  
Saken om belønningsmidler vil komme opp i et senere instituttråd. 
Det samme vil saken om ekskursjonsmidler. 
Studentene understreker viktigheten av ekstern sensur for å sikre høy undervisningskvalitet.  
 
IR tar orienteringen til etterretning.  
 
Sak 26/09 HMS-arbeidet ved LLE – status 2009 og revisjon av plan for 2010. 
Vedtakssak 
HMS-planen ble diskutert. Den må være mer konkret på når/hvem/ og kontaktperson. De ev. 
økonomiske aspektene ved HMS-arbeidet bør være klarere i budsjettet. Victoria Rosen 
uttrykker bekymring for at ikke flere er interessert i brannvernkurset, og oppforder alle til å ta 
dette.  
 
Vedtak 
HMS-plan vedtatt med kommentarer som kom i møtet 
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Sak 27/09 Oppsummering dialogmøter med fagmiljøen e og styringsdialog. 
Diskusjonssak 

- Oppsummering fra instituttleder angående møter i fagmiljøet: ingen kommentarer 
- Styringsdialog. Referat, samt notatene fra Stein. Fakultetet følger opp saken om notat 

om frikjøp og permisjon.  
 Merknad fra Torodd Kinn om oversikt over ”frikjøp” på nordisk: Noe er faste 
omdisponeringer, f. eks til samlinger.  Dette er ikke frikjøp i vanlig forstand.  
 Victoria Rosen: Det har ikke vært klare rutiner for hvordan instituttet skal være 
involvert i søknadsprosessen. Men dersom man søker sammen med instituttet, bør man 
også være ”garantert” at man får frikjøp.  
Jørgen Bakke. Ros til instituttleder for å ha tatt disse initiativene. Bra for miljøene å 
insistere på tjenestevei. Også bra om notat om frikjøp og permisjon. Flott oversikt, 
dette er ting det ikke bør være tvil om.  

- Agnethe Nesse: spørsmål om punktet i referatet angående den nye mastergraden. 
Hvordan skal denne finansieres? Dette skal finansieres ved nye midler.  

 
Sak 28/09 Ressursregnskap, oversikt. Diskusjonssak 
Det var enighet om at konkrete tall som man kan forholde seg til er et nyttig redskap i 
planlegging og diskusjon om bruk av ressursene. Oversikten kan bli enda bedre ved bruk av 
grafer og illustrasjoner. Tallene kan med fordel analyseres enda mer. Instituttleder 
understreker at dette er noe som kommer til å bli gjort.  
 
 
Eventuelt 
Ingenting under eventuelt 
 
Solveig Steinnes 
 
Ingen merknader til referatet innen fristen.    
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Orienteringssaker 
 

Orienteringssak a) Referat fra møte i FFU 24/11/09 
 
 
Universitetet i Bergen 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 
___________________________________________________ 
REFERAT FRA MØTE I FFU 24. november 2009 

Tid: kl. 14.15-15.00 
Sted: Rom 401, HF-bygget  
Til stede: Fra FFU: Erik Bjerck Hagen, leder, Knut Ove Arntzen, Koenraad de Smedt, Jill 
Walker Rettberg og Eivind Tjønneland. Fra administrasjonen: Håvard Østrem Peersen 
(referent). 

0. Orienteringssaker 

a) Alle avtaler med eksterne biveiledere (master og phd) skal godkjennes av instituttets 
ledelse.  Biveiledningen honoreres etter faste satser, ut i fra enten 25 % eller 40 % av standard 
veiledningstid. 
b) Invitasjon til å søke midler til Senter for forskningsdrevet innovasjon er sendt over til 
datalingvistikk /språkteknologi. 
c) Fakultetsstyret avviste i møte 17.11.2009 å lage omfattende særregler arikkelbaserte 
avhandlinger ved Det humanistiske fakultet. 

1. Utlysing av to stipendiatstillinger ved LLE 
 
Det var enighet om følgende: 

 
Utlysing 
LLEs to stipendiatstillinger, som skal lyses ut i 2010, lyses ut åpent innenfor 
instituttets fagområder, der alle fagområdene blir listet opp. 
 
Kriterier for vurdering ved  tilsetting 
- Prosjektets kvalitet i forhold til de tidligere brukte vurderingskriteriene.  
- Fagområdenes oppnådde resultater når det gjelder publisering, og      
  gjennomføring på master- og  phd-studiene. 
- Fagmiljøenes behov for rekrutteringsstillinger. 
 
Prosedyre 
Søknadene oversendes de respektive fagområdene for vurdering. FFU innstiller 
kandidater for tilsetting, i prioritert rekkefølge. FFU-medlemmer som er inhabile, 
fratrer under vurderingen av ”sine” søkere.  
 

I diskusjonen om saken ble det blant annet pekt på følgende momenter dersom ordningen med 
delegert ansvar for tilsetting av stipendiater blir forlenget: 
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- Delegert ansvar for tilsetting av stipendiater innebærer en betydelig forenkling av prosessen. 
Fagmiljøenes vurderinger blir stående som endelige konklusjoner. 
- Delegert ansvar for tilsetting aktualiserer behovet for en egen forskningsstrategi ved LLE. 
- Det burde være mulighet for å legges inn stipendstilling som egeninnsats i søknader om 
eksterne prosjektmidler. 
- Også fagmiljøenes innhenting av eksterne prosjektmidler burde telle med 
som ”suksesskriterium” på linje med publikasjonspoeng og gjennomføring. 
- I noen tilfeller bør utlysningen begrenses til bestemte fagområder. 
- En må vurdere om ikke det er like naturlig å knytte stipendiatstillingene til forskergrupper 
som til fagområder. 
 
2. Eventuelt 
 
Det ble ikke tatt opp saker under eventuelt. 
 
 
Bergen, 3.12. 2009 
 
 
 
Erik Bjerck Hagen      Håvard Østrem Peersen 
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Orienteringssak b) Eksterne tildelinger 2010 
 
Oversikt fra Håvard Peersen: Tildelte eksterne midlar til LLE på tampen av 
fjoråret: 
 
Frå NFR, Frihum: 
 
Språkutvikling på industristadar. Samla ramme knapt 9 mill. kr. over tre år, kor stor tildelinga 
frå NFR blir, er ikkje klart enno, kring 8 mill kr. To stipendiatar, pluss vit.ass.-engasjement. 
Gunnstein Akselberg er prosjektleiar i 25 % stilling. Helge Sandøy er knytt til prosjektet i 
10 % stilling, og Gjert Kristoffersen, som også har vore med og utvikla prosjektet, skal vere 
med i styringsgruppe. 
 
Frå NFR, Forskningsinfrastrukturmidlar: 
 
Medieval Norwegian Text Corpus, administrert frå UiO, med Odd Einar Haugen som sentral 
deltakar. Tildelt 7 mill kroner, kva konsekvensane blir for LLE/OEH er ikkje klart for meg. 
 
Infrastructure for the Exploration of Syntax and Semantics, søknad frå Unifob, i samarbeid 
med LLEs språkteknologimiljø. Tildelt 19 mill. kr., kva konsekvensane blir for LLE og dei 
involverte er ikkje klart for meg. Gratulasjon til fagkoordinator? 
 
Frå HERA: 
 
”HERA - The Humanities in the European Research Area - er et samarbeidsprosjekt mellom 
15 europeiske forskningsråd og European Science Foundation (ESF) for å styrke og 
synliggjøre humanistisk forskning og fremme europeisk forskningssamarbeid. ” 
 
Tildelingar til LLE: 
 
Developing a Network-Based Creative Community; Electronic Literature as a Model of 
Creativity and Innovation in Practice (ELMCIP) Totalt 1 mill Euro over tre år, av dette omlag 
300 000 Euro til LLE. Scott er prosjektleiar for heile prosjektet. LLE skal ha post.doc, pluss 
forskningsassistent og teknikar. Også Jill skal bidra. 
 
Photographs, Colonial Legacy and Museums in Contemporary European Culture 
(PhotoCLEC) Prosjektleiing er lagt til England, ved University of the Arts London. Sigrid 
Lien har ansvar for den norske delen med ei ramme på omlag 175 000 Euro, til blant anna 
post.doc. i  80 % stilling i 18 mnd, og forskningsassistent i 20 stilling i eitt år. 
 
Pluss 30 mill kroner frå EU til forskerutdanning gjennom CLARA-nettverket, der Koenraad 
er koordinator. 
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Orienteringssak c) Møteplan våren 2010 

 
Oversikt over møter/samlinger LLE våren 2010 
Sist oppdatert: 6/1/10 Solveig 
 

DATO IR 
Mandager  
14.15-1600 

UUI  
Mandager  

13.15 

FFU 
Datoer  
ikke 

fastsatt 

SOSIALE 
ARRANGEM

ENT 
 

ANNET 

JANUAR    Fredag 22/01 
Kakelunsj 1230 

 

      

 11/1     

  25/1    

FEBRUAR      

      

      

  22/2  Fredag 26/2: 
Markering 
Kolbjørn Slethei, 
avgang 70 år 

 

MARS 1/3     

      
    Fredag 26/3  

Kake/påskelunsj 
kl 1230 

 

    Gunnar Danbolt 
går av med 
pensjon i mars 

 

APRIL      
 12/4     
  26. 04    
      
MAI    Fredag 3. mai: 

Kakelunsj kl 1230 
 

      
      
  31/5  Marit Nybø går av 

med pensjon i mai 
 

JUNI      
 7/5   Fredag 18.juni: 

Sommeravslutnin
g 

 

  (Mand15.06?)    
Fakultetsstyremøtene: 26/01, 23/02, 06/04, 25/5, 15/6 
 

Orienteringssak d) Fagdimensjonering. Orientering o m arbeidet 
Fagdimensjonering. Hvor står arbeidet lokalt og på fakultetsnivå? Muntlig orientering fra 
instituttleder 
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Orienteringssak e) Referat fra møte i UUI 30/11/09 
 
Referat fra mote 
Utvalg for undervisning og internasjonalisering. 
Institutt for lingvistisiske, litterære og estetiske studier 
Tid: Mandag 30. november kl. 13.15-14.30 
Sted: Rom 435, HF-bygget 
 
 
Til stede:  
Thorsteinn Indridason (undervisningsleder), Torodd Kinn, Ingrid Nymoen, Eli Tine Knudsen, 
Pauline Hoath, Erling Aadland, Gisle Selnes, Hilde Corneliussen, Gjert Vestrheim, Kazima 
Sjøvoll (kom under sak 52), Øystein Andreas Johannesen, Ranveig Lote. 

 
Meldt forfall: 
Tor Trolie, Helge Dyvik, Nora Sørensen Vaage. 
 
Programkoordinatorer Jens Kjeldsen og Ellen Mortensen var ikke til stede, etter avtale. 
 
 
Saksliste 
 
UUI-sak 46/09: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ettersendt sak om 60 frie studiepoeng og læringsutbytte i studieplanene for de nye 
bachelorprogrammene har saksnummer 54/09. I dokumentene som ble sendt ut sto det 55/09.  
 
UUI-sak 47/09: Godkjenning av referat fra 26.10.09.  
Ingen merknader. 
 
UUI-sak 48/09: Orienteringssaker 

1. Møtedatoer for våren 2010: 25. januar, 22. februar, 26. april, 31. mai. Avhengig av 
hvilken frist instituttet får for utdanningsmeldingen, er det mulig at møtet 22. februar 
bør flyttes til 1. mars eller 8. mars.  

2. Fagkoordinatorer for perioden høst 2010-vår 2013. Fagmiljøene bør, innen 1. mars, 
foreslå fagkoordinator for neste periode overfor instituttleder. 

3. Dimensjonering av opptaksrammer for 2010. Fakultetet har meldt tilbake til instituttet 
at instituttets forslag til opptaksrammer trolig vil bli justert ned på noen av 
programmene (BAHF-RET: 20 plasser, BAHF-KUNST: 40 plasser, ÅRHF-KUNST: 
35 plasser, BAHF-LITTVIT: 35 plasser, INT-LEKTOR: 23 (obs: justeres opp pga 
sentralstyrte tall for studieplasser).   

4. Endringer i vurderingsform/obligatoriske aktiviteter på emner, forslag til endring i 
saksbehandlingen.  

5. Frist for studieplanendringer som skal gjelde fra høsten 2010: 1. februar 
6. Eventuelt: Prodekan har invitert til allmøte om de tilrettelagte bachelorprogrammene 

onsdag 2.12. 
 
 

UUI-sak 49/09: Oppretting av "jubileumsemne" i digital kultur.  
 
 Vedtak:  
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 UUI vedtar oppretting av DIKULT110 (5 sp) for undervisning høsten 2010. 
 
 
UUI-sak 50/09 Endring av opptakskrav til master i digital kultur 
 
Fagkoordinator Hilde Corneliussen redegjorde for forslaget om å endre opptakskravene til 
master i digital kultur.  
 
Det kom opp en del spørsmål omkring hensikten bak og utformingen av forslaget, og det var 
klart at dette var et spørsmål av prinsipiell art som må avklares endelig på  fakultetsnivået. En 
del spørsmål og kommentarer i diskusjonen var: 

- hvordan bli søkere med spesialisering prioritert? Går de foran andre uten spesialisering? 
Hvordan kan man sammenligne kvalifikasjonene mellom de to gruppene? 

- hvordan sikrer man den faglige oppbyggingen fra begynnernivået og opp til 
masternivået? 

- hvordan er opptaksreglene ved det tverrfaglige masterprogrammet Region og 
regionalisering? 

 
Selnes mente at "motivasjonsrapporten" som søkere uten godkjent spesialisering skal skrive, i 
stedet bør beskrives som en søknad der søkeren synliggjør den kompetansen vedkommende 
mener å besitte som vil være godt nok grunnlag for å tas opp til masterstudiet i digital kultur. 
Corneliussen mente dette var et godt innspill og ville ta dette med seg videre.  
 
Vestrheim etterspurte en klarere informasjon om hvilken type fagbakgrunn som kan komme 
inn under de studier innen "tekonolgifag med basis i humaniora og samfunnsfag" som vil 
kunne gi grunnlag for opptak, og da helst en liste med studier/fag som kan tjene som 
informasjon og gjøre det tydeligere hva det er som egentlig gir grunnlag for opptak.  
 
 

Vedtak: 
UUI vedtar å sende saken videre til fakultetet med de kommentarene som kom frem i 
møtet. 
 

  
UUI-sak 51/09: Nedlegging av DIKULT306/308 og justering i studieplanen for master i 
digital kultur 
 
Fagkoordinator for nordisk språk meldte i saken at det er synd at dette fagtilbudet forsvinner, 
da det er behov for et slikt tilbud på master og PhD-nivå.  
Corneliussen opplyste om at datalingvistikk har vært involvert i emnet og at det ikke er helt 
umulig at det vil kunne være et fagtilbud innen statistikk. 
 

Vedtak:  
UUI vedtar de foreslåtte justeringene i studieplanen til masterprogrammet i digital kultur. 
UUI vedtar også avlysing av emnene DIKULT306/308 med virkning fra høsten 2010. 
Endringene under "Opptakskrav" som ligger i den foreslåtte studieplanen behandles 
under UUI-sak 50/09 og krever et eget vedtak der. 
 
 

UUI-sak 52/09: 250-koder for dikult, kunsthistorie, teatervitenskap, lingvistiske fag 
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Vedtak: 
UUI vedtar oppretting av de foreslåtte 250-emnene for digital kultur, kunsthistorie, 
teatervitenskap, allmenn lingvistikk og datalingvistikk og språkteknologi med 
virkning fra høsten 2010.   
 
Dette innebærer oppretting av følgende emnekoder:  
KUN252: Fotografiets estetikk og historie med bacheloroppgåve 
KUN253: Antikken og den klassiske tradisjon med bacheloroppgåve 
KUN254: Moderne kunst med bacheloroppgåve 
KUN255: Arkitektur med bacheloroppgåve 
KUN256: Områdestudium med bacheloroppgåve 
KUN257: Landskap og naturframstilling med bacheloroppgåve 
DIKULT250: Fordjuping i Digital kultur med bacheloroppgåve 
TEAT252: Teoribasert prosjektoppgåve med bacheloroppgåve 
TEAT253: Praksisbasert prosjektoppgåve med bacheloroppgåve 
LING250: Språktypologi med bacheloroppgåve 
DASP250: Semantisk og pragmatisk prosessering med bacheloroppgåve 
DASP251: Leksikon og ordnett med bacheloroppgåve 
 
og nedlegging av:  
KUN202, KUN203, KUN204, KUN205, KUN206 og KUN207, 
DIKULT202, TEAT212, TEAT213, LING204, DASP202 og DASP203. 
 
 

UUI-sak 53/09: Avvikling av dublert undervisning på 100-nivå i nordisk språk 
 
Kinn redegjorde for saken. Som en konksekvens av at dubleringen kuttes, vil emneplanene på 
NOSP102 og NOSP103 måtte gjennomgå noen justeringer. Dette fordi det må være mulig for 
studenter å begynne på 100-nivået i språk både om høsten (årsstudiestudenter) og om våren 
(bachelorstudenter). Det kom spørsmål fra Lote om hvorvidt disse justeringene ville være av 
en slik art at det blir snakk om endringer som medfører overlapp mellom hhv gamle 
NOSP102 og nye NOSP103 og gamle NOSP103 og nye NOSP102, noe som vil medføre at 
endringene ikke lenger kan behandles som redaksjonelle endringer på emnet. Dersom dette er 
tilfelle, må nye emneplaner oversendes fakultetet innen 1. februar.  
 
 

Vedtak:  
UUI vedtar at NOSP102 får endret undervisningssemester fra høst og vår til bare vår, fra 
og med studieåret 2010 og at NOSP103/-L får endret undervisningssemester fra høst og 
vår til bare høst, fra og med studieåret 2010. 
Våren 2010 vil både NOSP102 og NOSP103/-L gå som normalt. Fra og med høsten 
2010 tilbys kun ett språkemne på 100-nivå per semester.  
UUI vedtar emneplanene for NOSP102 og NOSP103/-L slik de foreligger i vedlegg 2 i 
denne saken. 
 

 
 
UUI-sak 54/09: Læringsutbyttebeskrivelse og innhold i de 60 frie studiepoengene i de 
disiplinbaserte programmene 
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Instituttet har den 27.11.09 mottatt brev fra fakultetet (vedlegg 1) om beskrivelsen av de 60 
frie studiepoengene, samt læringsutbytte for tilsvarende, i de disiplinbaserte programmene.  
 
Fakultetet har i vedlagte brev utformet forslag til formuleringer under kategoriene "Tilrådde 
valemne" og "Læringsutbytte" i studieplanene. Formuleringene er ment å tilfredsstille 
NOKUTs krav, samtidig som man unngår å gjøre endringer i den valgfriheten som den 
enkelte student har til selv å velge hvilke fag han eller hun vil kombinere i sin utdanning. 
 
Møtedeltakerne var tilfredse med at det ikke ser ut til å være behov for å legge føringer som 
binder opp studentenes valgmuligheter i bachelorgraden og godtok formuleringene slik de var 
foreslått fra fakultetet. 
 
 

Vedtak:  
UUI innlemmer fakultetets forslag i studieplanene for de disiplinprogrammene. 
Formuleringen under "læringsutbytte" kommer i tillegg til de beskrivelsene basert på 
spesialiseringsfaget som det enkelte fagmiljøet allerede har utformet. 
 
 

07.12.2009 
 
Thorsteinn G. Indridason 
undervisningsleder 

Ranveig Lote 
studieleder 

 
Merknadsfrist: onsdag 9.12. kl. 12. 
Ingen merknader kom inn. 
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Orienteringssak f) Stillinger / personal våren 2010  
 
Nye tilsettinger 
Førsteamanuensis latin (LLE/CMS): under tilsetting. Skal opp i fakultetsstyret i januar. Gikk 
gjennom i budsjettforhandlingene i fakultetsstyret i desember 2009.  
Nordisk, lærerutdanning/førsteamanuensis (etter Aase). Under behandling 
To stipendiatstillinger ved LLE: Under utlysning, søknadsfrist 31.1.10 
 
Nye stillinger knyttet til eksterne prosjekt 
Faglig leder Holbergs skrifter: Under behandling 
Teknisk redaktør Holbergs skrifter. Under behandling 
Det blir stipendiat og post-doc-stillinger knyttet til eksterne midler som instituttet har fått for 
2010. Dette gjelder Dialektendringer i industristader (Akselberg/Sandøy), 2 stipendiater, 
EU/Clara (DeSmedt) 2 stipendiater, HERA (Rettberg) 2 stipendiater), HERA (Lien) 1,5 
årsverk forsker/postdoc  
 
Avganger våren 2010 
Kolbjørn Slethei, Gunnar Danbolt, Marit Nybø, Marit Helene Kløve, Laila Aase,  
 
Permisjoner  
Mathilde Skoie har permisjon ut vårsemesteret 2010 
Alvhild Dvergsdal har permisjon ut vårsemesteret 2010 
 
Nye fagkoordinatorer 
Pauline Hoath overtok som fagkoordinator på kunsthistorie fra 1/1/10 
Pär Sandin overtok som fagkoordinator på klassisk fra 1/1/10. 
 
Merk at det skal utnevnes nye fagkoordinatorer på alle fag fra høsten 2010.  
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SAKER OG SAKSPAPIR 

 

SAK 1 /10 Orientering om budsjett 2010 

- Foreløpig instituttbudsjett (vedtatt i fakultetst yret 14/12/09) 
Vedlagt i egen epost 

- E-post fra fakultetsdirektør Trine Moe 
 
-----Original Message----- 
From: Trine Moe [ mailto:Trine.Moe@hf.uib.no ]  
Sent: Monday, December 14, 2009 1:51 PM 
To: instleder-hf@uib.no; admsjef-hf@uib.no 
Cc: Margaret Stenberg; Gjert Kristoffersen; Jan Old ervoll; Lillian Jorunn 
Helle; Ronald Worley; Sonja Irene Dyrkorn; Trine Mo e 
Subject: [admsjef-hf] Instituttbudsejttene 2010 
 
Hei 
 
Jeg har fått noen spørsmål om hvor timelønns- og dr iftsbudsjettene til 
instituttene har blitt av i forslag til budsjettfor deling som skal 
behandles i fakultetsstyret i morgen. 
 
En liten forklaring: 
 
Saken som er til behandling i fakultetsstyret nå er  fordeling av hele 
fakultetetes budsjett, både lønnsbudsjett, fakultet ets felles drift og 
drift til instituttene.  
 
Hvis dere ser på vedlegg II til "Budsjettfordeling 2010" ser dere at det 
totalt er avsatt 21,6 mill til fordeling til instit uttene, mot 23,6 mill i 
2009.  
Det som foreløpig ikke er fordelt av de 21,6 mill e r 6,5 mill ("Resultat 
2010" 2,3 mill, "Overføring fra 2009" 4 mill og "Ee kskursjoner" 0,2 mill- 
summer som dere finner nederst i de tre kolonnene).  Dette skal fordeles 
instituttene når regnskapet for 2009 er ferdig. I t illegg til dette kommer 
"små driftsmidler" med til sammen 1,1 mill som ligg er på 
forskningsbudsjettet. Dvs at det gjenstår til samme n kr. 7.6 mill som skal 
fordeles til instituttene når regnskapet for 2009 e r ferdig.  
 
I 2009 ble det fordelt totalt 6 mill til institutte ne på bakgrunn av 
resultat lavere grad. Resultatmidler for 2010 er sa tt til 2,3 mill på 
bakgrunn av nedgang i inntekter til fakultetet på u tdanning og forskning. I 
tillegg vil instituttene få tilbakeført krone for k rone det som står til 
rest på budsjettet når regnskapet gjøres opp etter 2009. Dette er stipulert 
til 4 mill og vil bli justert når regnskapet for 20 09 er ferdig. Dersom 
beløpet som skal tilbakeføres til instituttene er h øyere enn 4 mill, vil 
det bli mindre igjen å fordele på bakgrunn av resul tat. I februar 2009 vil 
det derfor bli lagt frem en justeringssak for fakul tetsstyret.  
 
Når dette er gjort vil instituttenes totale budsjet t bli fordelt på 
timelønn og drift inkludert reise. 
I 2009 ble instituttenes budsjetter fordelt med 30 % til lønn og 70 % til 
drift. I 2010 ønsker vi å utarbeide en mer realisti sk fordeling mellom lønn 
og drift og vil ha en dialog med instituttene om de tte i januar. 
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Håper dette var oppklarende.  
 
Vennlig hilsen 
Trine 
 
  

 
 
Forslag til vedtak 
 
IR tar saken til etterretning 

 

SAK 2 /10 Fordeling av belønningsmidlene fra 2010 
 
Selv om fakultetet ennå ikke har gitt instituttene et endelig driftsbudsjett, er det tydelig at det 
strammes ytterligere inn i forhold til 2009. Et tema som har blitt diskutert er en ny 
fordelingsnøkkel på insentivmidlene for master og doktorgrad, som til nå har vært fordelt slik: 
70 prosent til veilederne, 30 prosent til instituttet.  
 
Instituttledelsen anbefaler en 50/50-løsning også hos LLE. Vi ønsker at 50/50-delen skal 
fordeles slik: 50-prosent til veileder. 30 prosent til annum, fellesformål. 20 % til forsknings- 
og publiseringsstøtte.  
 
I 2009 fikk instituttet 560 000 i intensivmidler master/doktorgrad (i praksis 504 00 pga 10 
prosent flatt kutt). Midlene for i år er ennå ikke fordelt, men ved fjorårets tall ville fordelingen 
blitt slik: 280 000 til veilederne, 168 000 til instituttets fellesformål, 112 000 til forsknings- 
og publiseringsformål.  
 
AHKR behandler saken i instituttråd i midten av januar. Går inn for 50/50 for 2010.   
 
IF behandlet saken i IR 10/12/09, og går inn for en fordeling 50/50. Ikke begrenset til 2010.  
 
 
Forslag til vedtak 
Instituttrådet går inn på å fordele veiledningsmidlene 50/50 i 2010, der 50 % går til den 
enkelte veileder, 30 prosent går til annum og 20 prosent til forsknings- og publiseringsformål.  
 
 

Eventuelt 
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___________________________________________________________________________ 

Oversikt medlemmer/vara høsten 2009 / våren 2010 
Felles e-postliste for medlemmer og varamedlemmer: inst-raad@lle.uib.no 
  
Leder • Stein Haugom Olsen Stein.Olsen@lle.uib.no  

Gruppe A • Torodd Kinn  Torodd.Kinn@lle.uib.no  

• Ingrid Nielsen  Ingrid.Nielsen@lle.uib.no  
• Victoria Rosén  Victoria@lle.uib.no  
• Tor Bastiansen Trolie   Tor.Trolie@lle.uib.no  
• Gjert Frimann Vestrheim Gjert.Vestrheim@lle.uib.no 

Gruppe A, vara  

 

1. Jørgen Bakke Jorgen.Bakke@lle.uib.no  
2. Hilde Corneliussen Hilde.Corneliussen@lle.uib.no  
3. Sigrun Eilertsen  sigrun.eilertsen@lle.uib.no  
4. Henning Laugerud henning.laugerud@lle.uib.no  
5. Christine Hamm  christine.hamm@lle.uib.no  
6. Keld Hyldig  Keld.Hyldig@lle.uib.no  
7. Daniel Apollon  Daniel.apollon@lle.uib.no 

Gruppe B • Agnete Nesse     Agnete.Nesse@lle.uib.no   

Gruppe B, vara 

 

1. Eirik Vassenden Eirik.Vassenden@lle.uib.no  
2. Elisabeth Bjugn  Elisabeth.Bjugn@lle.uib.no  

Gruppe C • Ranveig Lote Ranveig.Lote@lle.uib.no 

Gruppe C, vara 1. Anne-Margrethe Lorentzen Anne-Ma.Lorentzen@lle.uib.no  
2. Håvard Peersen Havard.Peersen@lle.uib.no  

Gruppe D 

 

• Theresa Wallevik vadlaviken@gmail.com  
• Øyvind Wiik Halvorsen  oha092@student.uib.no  
• Eivind Berge arpagus@gmail.com 

 
Gruppe D, vara  

 

1. Arnt Leganger  arnt.leganger@uib.no  
2. Benedikte Holsen benedikte.holen@student.uib.no  
3. Inger-Hanne Dale inger-hanne.dale@student.uib.no 

Solveig Steinnes, adm.sjef, er sekretær for rådet 

 


