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Dagsorden 

Godkjenning av innkalling og sakspapir  
Godkjenning av referat 
 

Orienteringssaker 
 

Orienteringssak a) Referat FFU 
 
 
Institutt for litterære, lingvistiske og estetiske studier 
12.03 10HØP 

REFERAT FRA MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALG ET 10. 
MARS 2010 

Tid: kl. 14.15-15.00 
Sted: Rom 435, HF-bygget  

Til stede: Fra FFU: Eivind Tjønneland, konstituert leder, Per Buvik, Hilde Corneliussen og 
Sigrid Lien. 

0. Orienteringssaker: 
 
- Ny forskningsleder/leder for FFU i perioden Erik Bjerck Hagen er instituttleder 
Eivind Tjønneland er konstituert som forskningsleder og leder av FFU for perioden Erik 
Bjerck Hagen er instituttleder. Gjert Vestrheim er Tjønnelands vara, og går inn i utvalget som 
representant. Per Buvik oppnevnes som vararepresentant for Vestrheim. 

Koenraad de Smedt har fratrådt utvalget.  Helge Sandøy går inn i utvalget som representant, 
og Øivin Andersen oppnevnes som vararepresentant for Sandøy. 

- Årsrapporter fra LLEs forskergrupper 
Årsrapportene fra forskergruppene ble tatt til etterretning. 

- Innstilling for tildeling av "Småforskmidler" 
Peersen gjorde greie for instituttets innstilling, som er gjort av konstituert instituttleder på 
fullmakt, og videre om bakgrunnen for årets sterkt reduserte ramme for instituttets forsknings-
formål (bortfall av egne avsetninger til forskningsformål og publiseringsstøtte, redusert 
ramme for instituttets småforsktildeling, fra kr. 835000 i 20009 til kr. 741000 i år) og svært 
dårlig uttelling over årets tildeling fra Meltzerfondet og Universitetsfondet. 

Tjønneland trakk sin søknad på k 15000 til et seminar i mai, som han var innstilt til innenfor 
instituttets småforskramme. FFU ba instituttleder vurdere å omdisponere dette beløpet til reise 
for Hilde Corneliussen til et seminar om kvinner i IKT i Atlanta i oktober, med innlegg. 
(Corneliussen var innvilget midler fra Meltzerfondet til reise til et seminar som er avlyst. 



 side 3 av 8 

 

Dette var forskningskonsulent og fungerende instituttleder kjent med, men antok at Melzter-
bevilgningen kunne omdisponeres. Dette viste seg imidlertid ikke å være tilfelle). 
Corneliussen forlot møtet under diskusjonen om saken. 

1. Tilsetting av to stipendiater ved LLE. Prosedyre og saksgang: 

Samrøystes vedtak: 

LLE ber Det humanistiske fakultet oppnevne følgende som komité for å rangere 
søkerne til instituttets to stipendiatstillinger: 

 

Eivind Tjønneland, leder 
Per Buvik 
Hilde Corneliussen 
Sigrid Lien 
Helge Sandøy 

Komiteen avgjør sin innstilling i møte onsdag 17. mars, fra kl. 13.15. Til dette møtet skal det 
utarbeides oversikt over antall stipendiater og disputaser for instituttets fagområder. 

2. Eventuelt 

Det ble meldt en sak til eventuelt: 

Fungerende instituttleder Erik Bjerck Hagen har bedt FFU om råd i en sak der Det 
humanistiske fakultet har bedt om at LLE anmoder en vurderingskomité for en doktorgrads-
avhandling om å gi mer utfyllende kommentarer til stipendiatens merknad til innstillingen, 
enn den har gjort. 
 
FFU kan ikke se at et slikt initiativ vil bidra til ytterligere klargjøring, og mener at det er på 
sin plass at fungerende instituttleder formidler dette videre til fakultetet. 

 

Orienteringssak b) Arbeid med høring fagdimensjoner ing.  
 
Muntlig orientering fra fungerende instituttleder Bjerck Hagen  
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SAKER OG SAKSPAPIR 

SAK 8/10 Evaluering av ordning med tilsatt institut tleder 

 
- Oppsummering allmøte for valgt/ansatt instituttle der 
Mandag 22. mars klokken 14.15 
 
Til stede:  
Helge Dyvik, Daniel Apollon, Ivar Utne, Tor Trolie, Johan Myking, Eivind Tjønneland, Erik Bjerck Hagen, 
Erling Aadland, Ranveig Lote, Solveig Steinnes (referent) 
 
Trass lavt oppmøte ble allmøtet gjennomført som planlagt. Det følgende er ikke et utfyllende referat fra debatten, 
men en oppsummering av noen av synspunktene som kom fram.  
 
Erling Aadland  innledet møtet med et innlegg for valgt styrer. Noen av argumentene til Erling var helhetlig 
ledelsesstruktur (valgt rektor/valgt dekan og derfor også valgt styrer). Erling var også opptatt av at en 
demokratisk valgt styrer har større legitimitet hos de ansatte. Erling uttrykte også skepsis til 
ansettelsesprosedyren rundt ansatt styrer. En valgt styrer kjenner fagene bedre enn en ansatt (dette gjelder 
dersom den ansatte styrer kommer utenfra).  
 
Daniel Apollon holdt deretter et innlegg der han reflekterte omkring instituttlederrollen. Hva skal ledes, og 
hvilken frihet vil en leder ha? Den økonomiske friheten er liten. Både valgt og ansatt styrer vil tre inn i et sterkt 
regulert område. Utfordring for ledertype å stimulere til brobygging og samarbeid, felles front, felles 
utstillingsvindu mot resten av verden. Utfordring å skape enhet, samhold, ledelse er større ved et så sammensatt 
institutt. Det er en større utfordring for ledelse. Den store kapitalen for en instituttleder er menneskene, og her er 
det en stor kapital av studenter, administrasjon og vitenskapelige personale. En ansatt leder kan være et uttrykk 
for at man ønsker ”endring”, i f.eks økonomisk styring, kultur, utbygging, nedbygging, m.m. Da kan en ansatt 
leder – utenfra - være et godt valg. Dette er avhengig av hvilken ledelsesprofil vi ønsker – og trenger.  
 
 
Noen momenter fra den påfølgende samtalen:  
 
− Faglig ledelse – hva mener vi med faglig ledelse?  
− Faglig heterogenitet er ikke et argument for eller imot faglig ledelse. Faglig ledelse er f. eks ansvar/forsvar 

for forskningsfagene. Lederen må ta på seg ansvaret for å forsvare forsknings- og undervisningsfagene. Det 
er faglig ledelse 

− ”faglig ledelse” et merkelig begrep. Men måtte vite hva som er av faglige ressurser og god kunnskap/innsikt 
at man kan trekke veksler på den enorme kapitalen som sitter på et institutt 

− Hvor mange er interessert i å utøve lederskap i en slik stilling?  
− Vil det være noen forskjell på ansatt/valgt styrer dersom begge er interne?  
− Kun LLE har erfaring med ansatt, ekstern leder 
− En tilsatt styrer er hensiktsmessig for å gjøre ting som man antar en valgt styrer ikke kan gjøre, særlig 

fokusert på endringsledelse.  
− Kan valgt styrer åpne opp for flere former for destruktiv ledelse?  
− En som kommer innenfra vil ha mer ”krav” på å forvente samarbeid 
− Det er også interessant hva de andre instituttene ved HF har tenkt å gjøre 
 
Solveig  8/4/10 
 
Sakspapir ble sendt ut i forbindelse med innkalling til møtet 08. mars (sak 6/10). Innspill fra 
fagmiljøene sendes ut som egen sak i løpet av fredag 9. april.  Etter planen vil instituttrådet på 
møtet diskutere innspillene og komme frem til en høringsuttalelse som blir sendt rundt på e-
post før den blir sendt til fakultetet.  
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SAK 9/10 Budsjett 2010 
Fakultetets budsjett og instituttenes driftsbudsjett ble vedtatt i fakultetsstyret 16. mars (se hele 
sak 7/10 – Justering av budsjett). Ut fra møtene med instituttene, budsjett og regnskap 2008-
2010 har fakultetet beregnet en forventet inntekt for LLE i 2010 på 2 037 000. Denne 
inntekten er satt inn i budsjettet til LLE under.   
 
Om LLE skriver fakultetet følgende:  
 
LLE: Det ser ut til å ha blitt beregnet for lite inntekter i 2010. Instituttrådet har vedtatt en 
fordeling av belønningsmidler med 70/30 til veileder/institutt, mens de andre instituttene har 
vedtatt en 50/50 fordeling for å styrke instituttets drift eller til fordeling til forskningsformål. 
Dette svekker LLEs økonomi. Instituttet har en positiv differanse mellom forbruk i 2009 og 
budsjett 2010 på ca kr. 1,3 mill. Det avtales ingen endringer pr i dag, men status og 
prognose utarbeides etter mai 2010. 
 
Vedtaket i fakultetsstyret sier følgende:  
 
Fakultetsstyret tar budsjettjustering 2010 for fakultetet samlet til etterretning. 
Fakultetsstyret vedtar at: 
- 10 % av instituttenes særbevilgninger omfordeles til generell drift for instituttene. 
- Det avtales en maksimal ramme for underskudd ved IF på kr. 494 000, ved FoF på kr. 
118 000 og GA på 572 000. 
- Instituttøkonomien gjennomgås i etter regnskap for mai 2010, og det utarbeides 
prognoser og eventuelt justerte rammer for det enkelte institutt. 
 
 
 
 
Ut fra dette vedtaket foreslår instituttet følgende budsjett:  
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BUDSJETT INSTITUTT FOR LINGVISTISKE, LITTERÆRE OG E STETISKE 
STUDIER 2010 
   
25.03.2010   2010 
      
TILDELINGER   
  Belønningsmidler master- og doktorgrad   905 000 
  Disputasforberedelse (måltall:7 stk a 30 000)* 210 000 
  Drift 2 stk II-stillinger Quist/Williams 15 000 
  Drift lærerutdanningsprogram/drift lærerutdanning 55 000 

  
Drift norskkursene (ana) 635 687. Egen tildeling, 5% til instituttet trukket 
ut.  603 903 

  Drift Praktinfo 10 000 
  Driftsmidler instituttleder 150 000 
  Driftsmidler stipendiater og postdoc-er 453 000 
  Festskrift G. Danbolt 30 000 
  Forskerskolen TBLR  165 000 
  Forventede inntekter, fakultetets beregning (jmf styresak 17/10) 2 037 000 

  
Instituttpåslag Norskskursene (5%), trekk for gen. Utgifter, rekvisita, 
kopiering, telefon, adm etc.  31 784 

  Overføringer fra 2009, jmf avtale 2009 772 000 
  Prakisk informasjonsarbeid  133 000 
  PSANA 73 000 
  Reisestøtte M. Danbolt 45 800 
  Samlinger nordisk (norrønt arkiv, målføresamlinga, stadnamnsamlinga) 75 000 
  Sensur på bachelornivå 300 000 
  Sensur på masternivå 262 000 
  Sommerkursene nordisk 410 000 
  Studentekskursjoner – øremerket 55 000 
  Timemidler, Vikarmidler Latin 87 700 
  Timemidler, Forskningstermin, ekstra, Akselberg 2010 (og 2011) 64 000 
  Timemidler, Forskningstermin, ekstra, Endre Brunstad 32 000 
  Timemidler, Forskningstermin, ekstra, kvalifiseringsstipend Hamm 17 000 
  Timemidler, Forskningstermin, etter tildeling  327 360 
  Timemidler, Frikjøp Andersen lokal / nasjonal forskerskole  46 900 
  Timemidler, Frikjøp dekan  90 000 
  Timemidler, Frikjøp Sætre, lokal/nasjonal forskerskole  93 800 
  Timemidler, Vikarmidler i ledig stilling (E. Mortensen 60 000 
      
  Totalt instituttbudsjett 6 495 247 

      
UTGIFTER     
      
Felles driftsbudsjett 
Undervisning     
  Fratrekk for stipendiater, 4. år (25%)  930 000 
  Timelærere/undervisning våren 2010 (minus stip) 267 944 
  Undervisning høsten 10 250 000 
      
Sensur  Sensur, bachelornivå, honorarutgifter 600 000 
  Sensur, master, honorarutgifter 262 000 
  Reiseutgifter knyttet til sensurering 350 000 
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Generell drift     
  Generell drift 300 000 
  Utskiftning av it-utstyr 200 000 
  Frankering 90 000 
  Rekvisita 100 000 
  Kjøp av pensumlitteratur 81 000 

  
Fellesarrangement LLE (kakelunsj, sommer- og julefest, mark. inkl 
gaver)  60 000 

  Utgifter doktordisputaser (utgifter 15000*7) 105 000 
  Lisenser til undervisning 30 000 
      
Særlige avsetninger   
  HMS-seminar, oktober 2010 5 000 
  HMS-tiltak, innkjøp etter anbefalinger fra HMS-avd 24 000 
  Støtte til studentarrangement / tiltak* 7 000 
  Oppstartsmidler studieprogram etter søknad 50 000 
  Nasjonale fagråd og andre faglige nettverk 60 000 
      
  Sum felles driftsutgifter 3 771 944 
      
Øremerkede midler m/ egne analysenummer 
Undervisning 
  Drift Norsk som andrespråk - norskkursene   603 903 
  Sommerkursene nordisk ( trukket 10% jmf fak.styrevedtak 17/10) 369 000 
  PSANA ( trukket 10% jmf fak.styrevedtak 17/10) 65 700 
  Praktinf ( trukket 10% jmf fak.styrevedtak 17/10) 119 700 
      
Forskning, forskerutdanning  og formidling   
  Forskning, egen avsetning  130 000 
  Publisering, øremerket 0 
  Forskningsformål, øremerket 0 

  
Forskerskolen TBLR, øremerket ( trukket 10% jmf fak.styrevedtak 
17/10) 148 500 

  Norsk komite for bysantiske studier (Kiilerich) 13 500 
      
Individuelle midler   

  Påskjønningsmidler masterstudenter og doktorgrad  633 500 
  Driftsmidler stipendiater og postdocer 317 000 
  Driftsmidler forskning og undervisningsleder ** 120 000 

  
Samlinger (norrønt arkiv, målføresamlinga, stadnamnsamlinga), 
øremerket 67 500 

  
Driftsmidler instituttleder, øremerket ( trukket 10% jmf fak.styrevedtak 
17/10) 135 000 

      
  Sum utgifter, øremerkede midler 2 723 303 
      
  SUM UTGIFTER  6 495 247 
      
  Balanse 0 
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Forslag til vedtak 
Instituttrådet vedtar det fremlagte budsjettforslag 
 

Eventuelt 
 
 

Instituttrådet LLE - oversikt over medlemmene høste n 2009 / våren 2010 
 
Felles e-postliste for medlemmer og varamedlemmer: inst-raad@lle.uib.no 
  
Leder − Erik Bjerck Hagen  erik.hagen@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 Holen benedikte.holen@student.uib.no  
3. Inger-Hanne Dale inger-hanne.dale@student.uib.no 

Solveig Steinnes, adm.sjef, er sekretær for rådet 

 


