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Universitetet i Bergen 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 

_______________________________________________________________ 

INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 

Sted: rom 435, HF-bygget 

Dato/ tid: mandag 19. mars 2012 kl. 12.30 – 14.00 

 

Innkalt: Gjert Vestrheim, Torodd Kinn, Jørgen Bakke, Victoria Rosén, Sigrun Eilertsen, Randi 

Neteland, Håvard Østrem Peersen, Arnt Robert Leganger, Malin Bakken 

Invitert: Gisle Selnes 

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet. 

Dagsorden 

a) Godkjenning av innkalling og sakspapir  

b) Godkjenning av protokoll fra 20/2 (s. 3-4). 

Sak 12/12 Orienteringssaker  

- Fakultetsstyremøtet 20. mars 

- Allmøtet: oppsummering 

 

Vedtakssaker 

Sak 13/12 Budsjettet 2012 

Se sidene 5-9. Regnskapsrapporter for 2011 sendes som egne pdf-vedlegg. 

Forslag til vedtak: Rådet vedtar budsjettet for 2012, med de endringer og omprioriteringer som kom 

fram i møtet. 

Sak 14/12 HMS-plan for 2012 

Se sidene 10-11. 

Forslag til vedtak: Rådet vedtar LLEs plan for HMS-arbeid 2012, med de endringer som kom fram i 

møtet. 

Sak 15/12 Eventuelt 

 

Johan Myking 

instituttleder    Siri Fredrikson 

       adm.sjef/sekretær 
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Vara, instituttrådet ved LLE 

Gruppe A: 

1. Henning Laugerud henning.laugerud@lle.uib.no  

2. Christine Hamm christine.hamm@lle.uib.no 

3. Keld Hyldig  Keld.Hyldig@lle.uib.no  

4. Daniel Apollon  Daniel.apollon@lle.uib.no  

 

Gruppe B: Frode Helmich Pedersen Frode.Pedersen@lle.uib.no 

 

Gruppe C: Unn-Therese Thorvaldsson Unn-Therese.Thorvaldsson@lle.uib.no 

Gruppe D: (ingen valgt vara)  
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Universitetet i Bergen 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 

_______________________________________________________________ 

PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 

Sted: rom 435, HF-bygget 

Dato/ tid: mandag 20. februar 2012 kl. 12.30 – 14.00 

 

Møtt: Gjert Vestrheim, Torodd Kinn, Jørgen Bakke, Victoria Rosén, Sigrun Eilertsen, Randi Neteland, 

Håvard Østrem Peersen, Arnt Robert Leganger 

Gjest: Gisle Selnes 

Ikke møtt: Malin Bakken 

a) Innkalling og sakspapir godkjent. Merknad: Ber om en og samme emne-linje til innkallinger og 

ettersendinger. 

b) Protokoll fra 23/1 godkjent. 

Sak 6/12 Orienteringssaker  

- Selnes orienterte om sakene i det kommende fakultetsstyremøte 24. februar. 1) 7 nye 

stipendiatstillinger utenfor rammen til vedtak, en av disse kan gå til LLE. Bør gjøres fleksibelt 

nok når den ev. skal utlyses. 2) Endringer/presiseringer av retningslinjer for tilsettinger i 

mellomstillinger. Reduseres rollen til prøveforelesning og intervju? Problematisk, ettersom 

det er en obligatorisk del av prosessen som ikke lenger vil ha utslagsgivende kraft. Det ble 

bemerket at ikke alle sakkyndige uttalelser følger retningslinjene. Det legges nå et større 

ansvar over på instituttledelsen. Viktig å understreke at dette er retningslinjer, ikke 

veiledning! 

- HMS-rapport for 2011 

- Utdanningsmeldingen 

Vedtak: Orienteringssakene tatt til orientering. 

 

Diskusjonssaker 

Sak 7/12 Budsjettet 2012 

Vedtak:  

Rådet tar orienteringen til etterretning, og ber om at synspunkt fra diskusjonen tas med i det videre 

budsjettarbeidet. 

Sak 8/12 Revidert arbeidstidsregnskap 

Arbeidet med å revidere arbeidstidsregnskapet er et samarbeid mellom fire institutt. Myking ber om 

innspill og forslag som kan tas med i det videre arbeidet. April eller mai kan bli tidspunkt for et ev. 

vedtak. 

Innspill: 

- Ønske om å problematisere de 8 % administrasjon som er med: Hvilken type oppgaver? Hva med 
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større administrative oppgaver?  

- «Tilnærmet balanse»: Urimelig at pluss skal nulles ut ved forskningstermin. 

Vedtak:  

Rådet tar orienteringen til etterretning, og ber om at synspunkt fra diskusjonen tas med i det videre 

arbeidet med arbeidstidsregnskapet. 

 

Vedtakssaker 

Sak 9/12 Forskningsmeldingen for LLE 2011 

Forskningsleder Tor Trolie orienterte ut fra den foreliggende meldingen. 

Enstemmig vedtak:  

Rådet vedtar forskningsmeldingen for 2011 med de endringer som kom fram i møtet og de 

faktaopplysninger som blir ettersendt til forskningskoordinator. 

Sak 10/12 Forskerutdanningsmeldingen for LLE 2011 

Forskningsleder Tor Trolie orienterte ut fra den foreliggende meldingen. 

Hva med de som ikke lenger får veiledning og oppfølging, og ikke er med på oversikten, hvor stor er 

denne gruppen? Viktig å synliggjøre veiledning etter normert tid. 

Sjangeren? Det står ikke noe om forskerutdanningen i seg selv, hvilket forskerutdanningstilbud har vi 

til stipendiatene våre? Til neste år vil sjangeren måtte gjennomgås. 

Enstemmig vedtak:  

Rådet vedtar forskerutdanningsmeldingen for 2011 med de endringer som kom fram i møtet. 

Sak 11/12 Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 

 

Johan Myking 

instituttleder    Siri Fredrikson 

       adm.sjef/sekretær 
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Sak 12/12 

------------------------------------ 

 

LLEs budsjett 2012 

Det resultatbaserte driftsbudsjettet for LLE i 2012 er på 5 205 200 (mot  5 520 000 i 2011). 

Tildelingene til instituttet er satt sammen av oppnådde mål innen forskning og undervisning i 2011, 

og 25 % av midlene er forskningsbaserte, mens 75 % er studiebaserte. Den klart største variabelen er 

studiepoengproduksjon, som står for 64,5 % av LLEs resultatbaserte inntekter (3 357 024 kroner). 

Men også inntektene fra publikasjonspoeng er gode; LLE er det instituttet ved HF som i kroner får 

mest inn i resultatmidler for publikasjoner (og dette utgjør 10,2 % av de resultatbaserte inntektene, 

529 179 kroner). 

Summen på 5 205 200 blir delt 30/70: 30 % går til undervisning, 70 % til drift ved LLE. 

I tillegg til den resultatbaserte tildelingen kommer øremerkede overføringer fra 2011 (eksakte tall 

klare når regnskap for 2011 er lagt ned), overføring av inntil 5 % av totalrammen for 2011 (eksakte 

tall ikke klare), driftsmidler for stipendiater, vikarmidler for permisjoner, ubesatte stillinger og 

sykefravær. 

I budsjettet ser vi også at eksternfinansierte prosjekt tilfører LLE inntekter gjennom såkalte 

overhead-inntekter per lønnet årsverk. Disse inntektene skal gå til husleie og administrasjon ved UiB 

og fakultetet etter en viss nøkkel. UiB sentralt øker i 2012 satsen for husleie og administrasjon fra 

98 000 til 175 000 per årsverk. Og dette får negative konsekvenser for LLE – prognosene fra 

budsjettsaken i fakultetsstyret fra desember 2011 tyder på et underskudd på hele 1,1 millioner ved 

LLE som følge av økte satser til UiB sentralt. 

 

A. Regnskapet for 2011 – overføringer til 2012 

Regnskapet for 2011 viser at LLE i 2011 gikk med et overskudd på annuum drift på 1 605 507 totalt. 

Vi hadde et merforbruk på timemidlene (timelærere, midlertidig ansatte) på drøye 637 000, men 

hadde rom for å betale dette over annuum.  

Fra 2011 til 2012 har vi fått overføre følgende midler: i) Stipendiatenes ubrukte driftsmidler, ii) visse 

øremerkede midler, iii) samt inntil 5 % av totalrammen fra 2011. (Se «Overføringer» under Tildelinger 

i budsjettet, s. 2.). 

Under ii) er det bl.a. 100 000 kroner som LLE fikk som belønning under programmet «Handlingsplan 

for bedre kjønnsbalanse ved UiB». Dette er insentivmidler i forbindelse med at en av våre kvinnelige 

ansatte fikk opprykk til professor. Midlene er disponible i 2012, og skal brukes til likestillingstiltak. 

Videre under ii) er det store summer knyttet til forskjellige prosjekt ved instituttet, eksempelvis 

Holberg, Barddals BFS-prosjekt, ISLEX, Normau, frikjøpsmidler, etc. 
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B. Tildelinger 

a) 

Resultatbasert tildeling 2012 
% av total 

Undervisningskompensasjon dekan/inst.leder 364 800 7 % 
Doktorgrader 169 056 3,2 % 
Publikasjonspoeng 529 179 10,2 % 
Eksternfinansierte inntekter NFR 375 549 7,2 % 
Eksternfinansierte inntekter EU 223 497 4,3 % 
Utvekslingsstudenter 186 117 3,6 % 
Studiepoengproduksjon 3 357 024 64,5 % 

Totalt 
   

5 205 200 100 % 
 

b) Tildelinger og utgifter inkl. overføringer, vikarmidler, særtildelinger, overføringer fra prosjekter 

Art TILDELINGER   
      
5011 lønn Resultatmidler 30% 1 562 000 
  Grunnbudsjett timemidler 2011 - norskkursa 412 400 
  Vikarmidler, ubesatte stillinger, permisjoner, etc. 1 408 300 
  Vikarmidler TBLR Sætre (V/H) 98 200 

  
Vikarmidler forskerskolen i språkvit. og filologi, Rosén (V/H) (+ 18400 
fra 2011) 93 200 

  Vikarmidler fra prosjekt   
  Praktisk informasjonsarbeid 132 100 
  Frikjøp hovedverneombud 91 200 
  Sum 3 797 400 
      
6000 Resultatmidler 70% 3 643 200 
  Grunnbudsjett driftsmidler - norskkursa 243 000 
 div. inntekter Overføring av 5 % av grunnbevilgningen 2011 727 500 
  Drift forskerskole språkvitenskap og filologi 165 000 
  Drift TBLR forskerskole 165 000 
  Driftsmidler stipendiater 320 000 
  Sommerkurs nordisk 410 000 
  Praktinf 10 000 
  Psana 50 000 
  Fagerbergmodellen - driftsmidler for publisering 480 000 
  Små driftsmidler 719 300 
Overføringer     
  Overføringer div. øremerkede midler 3 021 268 
  Overføringer driftsmidler stip. og postdoc fra 2011 309 500 
  Overføring prosjektmidler fra 2011 Holberg/Indoeuropean 3 491 700 
  Forskerinitierte prosjekter 154 200 
  Sommerkurs, nordisk overført fra 2011 127 932 
  Sum 14 037 600 
      
  Sum totalt, tildelinger 17 835 000 
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UTGIFTER     
  FELLES DRIFTSBUDSJETT    
      
Undervisning     
  Timelærere/undervisning 2012 (minus stip) 1 600 000 
  Ekstratiltak undervisning (kollokvier, o.l.) 430 000 
  Gjesteforelesninger BA / MA 70 000 
  Sensorhonorar 730 000 
      
Generell drift     
  Generell drift , inkludert telefon, drift av kontormaskiner  510 900 
  Utskiftning av it-utstyr 400 000 
  Frankering, rekvisita, papir, kopieringer 280 000 
  Kjøp av pensumlitteratur 86 700 
  Avslutninger, felleslunsjer, fellestiltak, gaver til ansatte 100 000 
  Utgifter disputaser 2012 (15 000*12) 180 000 
  Lisenser/programvare til undervisning 32 000 
  Reiseutgifter knyttet til sensurering 200 000 
      
Særlige 
avsetninger      
  Likestillingstiltak, insentivmidler 100 000 
  Oppussing av fellesareal (HMS) 50 000 
  HMS-seminar - instituttseminar + fagvise seminar 52 000 
  HMS-tiltak, innkjøp etter anbefalinger fra HMS-avd 35 000 
  Nasjonale fagråd og andre faglige nettverk 120 000 
  Studentekskursjoner 110 000 
  Faglig-sosiale tiltak, BA-program/master-program 50 000 
  Forskning, egen avsetning  450 000 
  Forskningsterminer, 12 stk a 30 000 360 000 
  Driftsmidler forsknings- og undervisningsleder H + V 60 000 

  
Samlinger (norrønt arkiv, målføresamlinga, stadnamnsamlinga, 
teaterarkivet) 100 000 

  Belønningsmidler masterstudenter og doktorgrad 353 500 
  Utgifter eksternfinansiert forskning  1 100 000 
  Hannaas-forelesningen 10 000 
Øremerkede 
midler m/ egne 
analysenr.     
Undervisning     
  Sommerkursene nordisk  410 000 
  Sommerkursene nordisk - midler overført fra 2011 127 932 
  NORMAU erfaringsbasert master i undervisning 427 900 
  Praktinf 132 100 
  Drift praktinf 10 000 
  Drift PSANA 50 000 
  Grunnbudsjett timemidler 2011 - norskkursa 412 400 
  Grunnbudsjett driftsmidler - norskkursa 243 000 
      
Forskning, 
forskerutdanning  
og formidling     
  Forskerskolen TBLR, øremerket (5 % trekk til annuum) 156 750 
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  Drift forskerskole språkvit. og filologi (5 % trekk til annuum) 156 750 
  Små driftsmidler 719 300 
      
Individuelle 
midler     
      
  Driftsmidler stipendiater og postdocer (trukket 25% til annuum) 240 000 
  Driftsmidler instituttleder, øremerket 150 000 
  Driftsmidler stipendiater og postdoc, overført fra 2011 309 500 
  Overføring prosjektmidler fra 2011 Holberg/Indoeuropean 3 491 700 
  Andre øremerkede midler 2 593 368 
  Fagerbergmodellen - driftsmidler for publisering 480 000 
  Forskerinitierte prosjekter - overført fra 2011 154 200 
  Sum totalt, utgifter  17 835 000 
      
  Balanse 0 
      

* bl.a. frikjøpsmidler Prisme, ISLEX, frikjøp Rettberg, NORMAU 

Kommentarer til utgiftene 

Timelærerutgifter: Tallene for våren 2012 er basert på inngåtte kontrakter per 1. februar, samt tall 

for utgiftene i 2011.  

Ekstratiltak undervisning: Studentassistert undervisning. Avsetningen øket med 30 000 i 2012.  

Gjesteforelesninger: Økes med 20 000 i år. Kanskje litt lite kjent ved instituttet. Den årlige 

gjesteforelesningen «Hannaas-forelesningen» settes av som egen pott. 

Generell drift: En av de mest fleksible postene i budsjettet, settes også delvis ut fra regnskapstallene 

fra 2011. 

Likestillingstiltak: Insentivmidler under programmet «Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse ved 

UiB». Skal brukes til likestilingsfremmende tiltak. 

HMS-avsetninger: Til oppussing av fellesareal, til møter og samlinger, samt til innkjøp. 

«Nasjonale fagråd …»: Allmenn litteraturvitenskap skal være vert for Nasjonalt fagrådsmøte i 2012 

og 2013, derfor er posten «Nasjonale fagråd og andre faglige nettverk» doblet sammenlignet med 

budsjettet i 2011.  

Studentekskursjoner: Mer detaljerte retningslinjer for tildelingskriterier må vedtas av IR i løpet av 
2012. Forhåndstilsagn gitt til teatervitenskap våren 2012 (Berlin, studenter fra alle nivå), ca. 50 000.  

Faglig-sosiale tiltak, studenter : Som i 2011. Midler fagutvalgene søker om. 

Forskning, egen avsetning : Vi foreslår å øke avsetningen med 250 000 sammenliknet med 2011. Jf. 
størrelsesordenen på søknadene til småforsk (se eget punkt, under). 

Avsetningen til samlingene : Avsetning til samlingene har lang historikk. I LLEs nye strategiplan 
ønsker vi framheve samlingenes status, og vi foreslår derfor at potten økes fra 67 500 i 2011 til 
100 000 i 2012. Teaterarkivet inkluderes også. 
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Belønningsmidler, MA og ph.d. : Disse midlene gis ikke lenger fra fakultetet som særskilt tildeling til 
instituttene, men kommer som del av den resultatbaserte tildelingen. Tradisjonen med personlige 
belønningsmidler er det altså nå instituttet som ev. opprettholder. Satsene bestemmes også lokalt. 
Kandidattallene for 2011 er: 18 MA normert tid, 23 MA ikke normert, to kvinnelige phd ikke normert tid. 
Satsene per februar 2012 er 14 000 / 3 500 for normert/ikke normert på master, 31 500 og 24 500 for 
hhv. kvinnelige og mannlige ph.d. normert tid, 10 500 og 7 000 ikke normert tid. Vi vil i løpet av året 
foreslå å endre satsene noe, og da sette av en større del av budsjettet til forskningsmidler som alle 
kan søke på (jf. IR-sak 23/11). En ev. endring av satsene vil først gjelde fra 2013. 

Utgifter eksternfinansiert forskning:  Eksternfinansierte prosjekt tilfører LLE inntekter gjennom 
såkalte overhead-inntekter per lønnet årsverk. Disse inntektene skal gå til husleie og administrasjon 
ved UiB og fakultetet etter en viss nøkkel. Fra 2011 til 2012 øker UiB sentralt satsen fra 98 000 til 
175 000, en radikal økning. Og dette får negative konsekvenser for LLE – prognosene fra 
budsjettsaken i fakultetsstyret fra desember 2011 tyder på et underskudd på hele 1,1 millioner ved 
LLE som følge av økte satser til UiB sentralt. Vi regner her ut fra «worst case scenario», og vil heller 
komme tilbake til omfordeling av ev. overskudd ved revidering av budsjettet senere i år. 

Hannaas-forelesningen:  Inn som «særlig avsetning», en vel etablert tradisjon ved nordisk som har 
fått støtte hvert år. 

Småforskmidler : LLEs ramme er 719 300 kroner, søknadssummen var oppe i 1 015 000 totalt. Det er 
stor søknad både til småforsk og forskningsmidlene satt av ved instituttet. Dette mener vi absolutt 
peker i retning av et behov for en øket avsetning til forskning ved instituttet. Jf. også diskusjonen om 
belønningsmidlene. 
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Plan for HMS-arbeidet ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske 
studier 2012 

MÅL for HMS-arbeidet  
- Vårt overordnede mål er et arbeidsmiljø der alle trives og utvikler seg profesjonelt  
- Vår arbeidskultur skal være bygget på dialog, åpenhet og gjensidig tillit i fagmiljøene, 
mellom de ulike fagmiljø og mellom fagmiljø, administrasjon og ledelse 
- Vi skal ha et godt fysisk arbeidsmiljø    

Oversikt over HMS-ansvarlige ved instituttet  

HMS-ansvarlig: Instituttleder  

HMS-kontakter i administrasjonen: Siri Fredrikson og Jorunn Nedreberg  
Verneombud: Pär Ola Sandin. Vara: Alf Edgar Andresen 

Byggansvarlig (brannvern): Eli Kristine Knudsen (LLE). Vara: Anne Hestnes (IF).  
For plassansvarlig, se egen oversikt. 

 

Forslag til handlingsplan og tiltak  

Sosiale tiltak/samlinger 

TILTAK HVORDAN  ANSVARLIG NÅR 

Kakelunsjene Fortsette tiltaket  Administrasjonen Ca. en fredag i 
måneden 

Vi feirer en bok I forbindelse med 
kakelunsjer  

Kontaktpersoner: 
Forskningsleder 
Forskningsrådgiver  

Ca. en fredag i 
måneden 

Presentasjon av nye 
prosjekt  

I forbindelse med 
kakelunsjer 

Instituttleder  

Presentasjon av nye 
medarbeidere 

I forbindelse med 
kakelunsjer 

Instituttleder / 
administrasjonen 

 

Markering av jubilanter 
(50/60 år, 25/40 år ved 
UiB) 

I forbindelse med 
kakelunsjer 

Instituttleder / 
administrasjonen 

 

Markering, avganger og 
70 år 

Eget arrangement Instituttleder / 
administrasjonen 

 

Sommeravslutning  For dato og initiativ: 
administrasjonen 

Medio juni 

Juleavslutning  Må ha egen komité for 
gjennomføring 

Medio 
desember 

Det fysiske arbeidsmiljøet 
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TILTAK HVORDAN  ANSVARLIG NÅR 

HMS-runde Gjennomføre HMS-runde 
og følge opp resultatene 

Verneombud  
HMS-kontakt Jorunn 
Nedreberg 

Vår 2012 

 

Kommunikasjon og samhandling  

TILTAK HVORDAN  ANSVARLIG NÅR 

Kommunikasjon i 
fagmiljøene 

Regelmessige møter i 
fagmiljøene, både formelle 
og uformelle  

Fagkoordinator  

Kommunikasjon fra  
fagmiljøene til ledelse / 
utvalg 

Fremme saker overfor 
utvalgs- og 
komitemedlemmer 
og/eller direkte med 
ledelsen 

Fagkoordinator / den 
enkelte 

Hele året 

Informasjonsflyt 
angående utvalgsarbeid 

Alle innkallinger og 
referater fra IR/UUI/FFU 
sendes til alle til info 

Innkallingene til 
fakultetsstyremøtet 
videreformidles til alle 

Instituttledelsen og 
utvalgssekretærene 
 
 
Adm.sjef  

 

Mottak av nye 
medarbeider 

-Integrering i fagmiljøene 
-Samtaler med ledelsen 
-Administrativ 
organisering 

-Fagmiljøene 
-Instituttledelse 

-Administrasjonen 

 

Medarbeidersamtaler Med faste vitenskapelige 
samt administrasjonssjef 

Instituttleder  

Medarbeidersamtaler  Med stipendiater/  postdoc 
/ midl. Forskere 

Forskningsleder  

Medarbeidersamtaler Med midlertidige 
undervisningstilsatte 

Undervisningsleder  

Medarbeidersamtaler Med administrativt ansatte Administrasjonssjef  

Brannvernrutiner Utvikle rutiner, sørge for 
at alle har fått tilstrekkelig 
brannvernopplæring 

Adm.sjef i samarbeid 
med Jorunn Nedreberg 
og brannvernansvarlige  

Løpende 

 

HMS-møte Felles HMS-møte Instituttledelsen  
 

Mars 2012 

 


