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Dagsorden 

- Godkjenning av innkalling og sakspapir  

- Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 
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: 7. mars 2011 kl 14.00-15.45 
 
Til stede 
Gruppe A: Per Buvik (leder), Torodd Kinn, Gjert Vestrheim, Victoria Rosén, Tor Trolie,  
Gruppe B: Ragnhild Anderson 
Gruppe C: Ranveig Lote 
Gruppe D: Arnt Robert Leganger, Fride Wangsmo, Eline Hansen 
Solveig Steinnes, sekretær 
 
Til referat, innkalling og dagsorden 
− Godkjenning av referat. OK.  
− Godkjenning av innkalling. OK  
 
Orienteringssak a) HMS-årsrapport 2010. Ingen kommentar 
Orienteringssak b) Referat fra UUI-møte 7. februar 2010. Ingen kommentar 
Orienteringssak c) Nytt instituttrådsmøte 4. april. Ingen kommentar 
Orienteringssak d) Referat fra møte i FFU (innstillingskomiteen) 2. februar 2011. Ingen 
kommentar 
Orienteringssak e) Småforskmidlene. Fordelinger fra instituttet. Ingen kommentar 
Orienteringssak f) Forskningsmeldingen 2010. Positivt innhold.  
Orienteringssak g) Forskerutdanningsmeldingen 2010. Dette innholdet var ikke så positivt, og 
det er klart at gjennomstrømningen på phd må forbedres.  
 
 
SAKER OG SAKSPAPIR 
  
SAK 6/11 Regnskap 2010. Rapport utdelt i møtet.  
 
Regnskapsrapporten delt ut i møtet, det kom en del kritiske bemerkninger til rapportens 
ugjennomsiktighet, og derfor begrensede verdi som styringsredskap for instituttrådet. 
Instituttrådet er imidlertid fornøyd med at instituttregnskapet gikk i balanse.  
 
Vedtak 
Instituttrådet tar regnskapet for 2010 til etterretning.  
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SAK 7/11 Justeringer av budsjettet. Forslag om å sette av midler til uforutsette utgifter 
ved eksternfinansierte prosjekter.   
 
Saken om overheadmidler må taes opp igjen på første IR-møte i høst. Det er viktig at 
instituttet ikke sitter igjen med store summer som ikke blir brukt opp. Administrasjonssjef og 
fakultetet ved økonomikonsulent/økonom vil i juni/juli utarbeide en prognose på forventede 
inntekter resten av perioden, basert på inntektene den første halve året. IR kan ut fra denne 
prognosen vurdere hvordan et ev udisponsert overskudd kan brukes i løpet av budsjettåret.  
 
Instituttrådet synes det er en fornuftig tanke å sette av penger til buffer for eksternfinansierte 
prosjekt, men understreker at dette IKKE må være en sovepute i forhold til overforbruk og 
feilbudsjetterte prosjekt. Dette må prosjektlederne selv ha styring på og ta ansvar for. 
Fordelingen må gå etter søknad.  
 
Vedtak 
Instituttrådet vedtar å justere budsjettet ved å sette av 700 000 av forventede 
overheadinntekter til uforutsette utgifter knyttet til eksternfinansierte prosjekt. Oppdatert 
budsjett legges ved referatet.  
 
 
SAK 8/11 Søknader fra LLE til Bergen forskningsstiftelse  
 
Instituttrådet ønsket etter diskusjon å støtte de to innkomne søknadene. Saken om BFS og 
rekrutteringspolitikk må opp til diskusjon i instituttrådet på generelt og prinsipielt grunnlag.  
 
Vedtak 
Instituttrådet ved LLE støtter både Åslaug Ommundsen og Jonas Wellendofts BSF-søknader, 
og prioriterer Wellendorft søknad fremfor Ommundsens.  
 
 
Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt 
 
 
113.2011 Solveig  

 
Merknadsfrist: Torsdag 10/3/11 
Ingen merknader innen fristen.  
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Orienteringssaker 
 

Orienteringssak a) Referat fra UUI-møte 9. mars 201 1 

Referat frå møte  
Utval for undervisning og internasjonalisering 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium 
Tid: Onsdag 9. mars, kl. 10.15-11.10 
Sted: Rom 435, HF-bygget 

Til stades: Þorsteinn Indriðason (undervisningsleiar), Johan Myking, Christine Hamm (gjekk 
under sak 16/10), Erling Aadland, Pär Sandin, Christer Johansson, Bente Kiilerich, Daniel 
Apollon, Janne Mari Hjelle.  
Meldt forfall : Knut Ove Arntzen. 
Forfall : Kazima Sjøvoll, Endre Brunstad, Christer Johansson, Nora Sørensen Vaage. 
Programkoordinatorar Ellen Mortensen og Jens Kjeldsen var ikkje til stades, etter avtale. 

Saksliste: 
UUI-sak 13/11: Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjend.  
UUI-sak 14/11: Godkjenning av referat frå møtet 7. februar 2010. Godkjend. 
UUI-sak 15/10: Orienteringssaker 
 1.Høyringssvar frå HF i sak om breiddekrav i bachelorgraden.  
 
Vedtakssaker: 
UUI-sak 16/10: Høyringssvar – Framlegg til endring av norm for emnestorleik ved HF.  
Det var einigheit om hovudpunkta i høyringssvaret i denne saka, og inga støtte til 
visedekanens framlegg om å leggje om emnestrukturen ved HF til 10 og 20 studiepoengsemne.  
Når det gjeld førstesemesterstudiet blei høyringssvaret og konklusjonen på dette punktet 
omformulert etter diskusjonen i møtet. UUI stilte seg open for å sjå på om det kan skapast 
større rom for faga i førstesemesterstudiet. UUI meiner likevel at eventuelle endringar i 
førstesemesteret må handsamast som ei eiga sak frå fakultetet, og at denne diskusjonen ikkje 
skal blandast saman med ei større strukturendring på faga.  
 

Vedtak:  
Høyringssvaret blir justert i høve til merknadene i møtet og blir sendt til  fakultetet 10. 
mars. 

 
UUI-sak 17/10: Utdanningsmelding for 2010.  
 

Vedtak: UUI godkjenner meldinga og endeleg versjon av meldinga blir sendt fakultetet 
10. mars. 

Þorsteinn Indriðason  
undervisningsleiar 

Ranveig Lote 
      sekretær/studieleder 

Merknadsfrist: 17. mars 
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Orienteringssak a) Referat fra UUI-møte 2. mai 2011  

Referat frå møte  
Utval for undervisning og internasjonalisering 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium 
Tid: Måndag 2. mai, kl. 13.15-14.45 
Sted: Rom 435, HF-bygget 

 

Til stades: Þorsteinn Indriðason (undervisningsleiar), Christine Hamm (gjekk under sak 
22/11), Erling Aadland, Pär Sandin, Christer Johansson (kom under sak 20/11), Knut Ove 
Arntzen, Kazima Sjøvoll, Nora Sørensen Vaage (gjekk under sak 22/11).  
 
Meldt forfall : Johan Myking, Atle Kristiansen, Janne Mari Hjelle, Bente Kiilerich, Hilde 
Corneliussen. 
 
Forfall : Heming Gujord. Programkoordinatorar Ellen Mortensen og Jens Kjeldsen var ikkje 
til stades, etter avtale. 

 
 
 
Saksliste: 
 
UUI-sak 18/11: Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjend.  
Arntzen har sendt inn framlegg om endringar på eit par emne på teatervitskap. Desse kan 
takast opp i neste UUI-møte, 14. juni.  
 
UUI-sak 19/11: Godkjenning av referat frå møtet 9. mars 2011. Godkjend. 
 
UUI-sak 20/11: Orienteringssaker 

1. Nasjonal Studiekvalitetskonferanse: "Kompetanse 2020 og bachelorgradens profil."  
2. Programsensorar, status og påminning.  

Mange av faga manglar framleis programsensor. Undervisningsleiar bed om at 
fagkoordinator sender inn framlegg om kven som kan vere programsensor innan 15. 
mai. Framlegg om programsensor kan sendast til studieleiar. Instituttet bed så 
fakultetet om å oppnemne programsensor i formelt brev til denne. Hamm ba om det 
først må avklarast om nordisk kan ha tre programsensorar for sine spesialiseringar: ein 
for nordisk språk og norsk som andrespråk, ein for nordisk litteratur og ein for norrøn 
filologi.  

3. Studiestyret ved HF. Nytt vår 2011.  
4. Semesterstart og orienteringsmøte hausten 2011.  
5. Søkjarar til masterprogramma ved LLE hausten 2011.  
6. Søkjartal Samordna opptak til hausten 2011. 
7. Høyringssak om emnestorleik ved HF. Saka blir i denne omgang skrinlagd av 

dekanatet og kjem ikkje opp i fakultetsstyret med det første.  
8. Spurvugleprisen ved HF. Foreløpig ingen kandidatar frå LLE. Frist 6. mai. 
9. Frist for bestilling av kompendium og pensum: 13. mai. Studieleiar sender ut 

påminning om fristen, med presisering om at emneansvarleg må melde frå til Studia 
også når det skal bestillast same pensum som sist.  
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10. Redaksjonelle endringar i emneplanar. Redaksjonell endring på NODI101.  
11. Plagiering ved skriftlege innleveringar. Studieleiar orienterte om at fakultetet ønskjer å 

innføre bruk av tekstgjenkjenningsprogrammet Ephorus ved alle innleveringar ved 
fakultetet, slik det er i dag ved AHKR og førstesemesteremna. Studieleiar sender ut 
informasjonsepost om handtering av saker der det er mistanke om plagiat. Arntzen ba 
om at det blir avklara kva for status munnleg eksamen har i forhold til ei skriftleg 
prøve. Er det slik at det er krav om munnleg prøve i samband med skriftleg 
heimeeksamen eller semesteroppgåve? 

 
 
Vedtakssak: 
 
UUI-sak 21/11: Høyring: Styrking av universitetet si etter- og vidareutdanning 
 
Det var semje om at den føreslegne høyringsuttalen var dekkjande for instituttet sitt syn i saka, 
og om at høyringsuttalen skulle sendast som det var. Det var ingen merknader til det 
framlagde dokumentet. 
 
 

Vedtak:  
Høyringssvaret blei vedteke utan endringar.   

 
 
 
Þorsteinn Indriðason  
undervisningsleiar 

Ranveig Lote 
      sekretær/studieleder 

Merknadsfrist: 11. mai 
(Referat lagt ved før merknadsfristen gått ut).  
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Orienteringssak c) Referat fra FFU-møte 3. mai 2011   
 
 
Til stede: Erik Bjerck  Hagen (leder), Sigrid Lien, Gjert Vestrheim, Jill Walker, Håvard 
Peersen (sekretær) 

Saker: 

0. Orienteringssaker: 
- Status for midtveisevalueringen for ph.d.-studentene: 8 eksterne og interne stipendiater 
tilknyttet LLE vil med det første innkalles til midtveisevaluering. 
- Ny frihumutlysning, søknadsfrist 8. juni 2011. 
 

1. Revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet – høringssak 
Instiituttet har mottatt til sammen atten høringsuttalelser fra fagmiljøer, 
forskerskoleledere og forskergrupper. På bakgrunn av uttalelsene og etter selvstendig 
diskusjon av saken var det enighet i utvalget om følgende fem punkter: 

- Instituttene bør få hovedansvar også for forskerutdanningen, fordi den faglige 
kontrollen med skolene da vil bli bedre. Dette kan skje umiddelbart, uavhengig av 
spørsmålet om skolenes videre eksistens. 

- Fakultetets høringsnotat er mangelfullt når det gjelder vurderingen av 
forskerskolene. Kritikk antydes mer enn den artikuleres. Endringer i 
forskerskolenes virksomhet bør først skje etter at en grundigere evaluering av 
skolene er foretatt. 

- Det hersker mye forviring omkring videre finansiering av skolene i forhold til ny 
budsjettmodell. Høringsnotatet burde ha vært mer pedagogisk på dette punktet. 

- Forskergruppene er per i dag stort sett engstelige for å bli tillagt nye formaliserte 
oppgaver. De fleste er fornøyd med å være frie fora for forsknings- og 
meningsutveksling. 

- Dersom forskergruppenes ansvarsområde skal utvides, må dette formaliseres med 
hensyn til ressursbruk og timeregnskap. 

2. Etablere ordning med ”bakleser” for vurdering av ferdigstilte 
doktorgradsavhandlinger før innlevering – diskusjonssak 
Utvalget mener at tiden ikke er inne for institusjonalisering av denne ordningen, men at 
den kan benyttes i spesielle tilfeller. 

3. Utlysing av midler til forskningsformål – rest kr. 140 000 
Det ble bestemt at summen fordeles på to utlysninger, i mai og september 

4. Eventuelt 
Det ble foreslått at rutinene burde endres ved bestilling av blomster etc. til 
doktordisputaser. 

Bergen, 5. mai 2011 

 

Erik Bjerck Hagen     Håvard Peersen 
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SAKER OG SAKSPAPIR 
 
 

SAK 9/11 – Bergen forskningsstiftelse og LLEs forsk errekruttering  
 

- Notat/høring fra instituttleder til fagmiljøene 
 
7. april sendte instituttledelsen denne e-mailen med et vedlagt notat til alle fagmiljøene ved 
LLE: 
 
 
“På siste IR-møte, 07.03.11, var det enighet om at instituttets   
vitenskapelig ansatte burde få anledning til en prinsipiell   
drøfting av LLEs forhold til Bergens forskningsstiftelse og de   
mulighetene og begrensningene som ligger i BFS-ordningen. 
 
Vedlagt finner dere et notat fra instituttledelsen som fagmiljøene   
med dette inviteres til å diskutere. Korte uttalelser sendes innen   
28.04. til meg via fagkoordinatorene. De vil danne grunnlaget for   
en egen sak på neste IR-møte 09.05.” 
 
 
 
Det vedlagte notatet var: 
 

 
”Bergen forskningsstiftelse og LLEs forskerrekruttering  
 
 
Hva er Bergen forskningsstiftelse (BFS)? 
 
Bergen forskningsstiftelse har de siste årene spilt en aktiv rolle ved UiB som ekstern 
finansieringskilde for særlig talentfulle yngre forskere. På sin hjemmeside presenterer 
stiftelsen seg slik: 
 
“The Bergen Research Foundation gives grants toward research and research supporting 
activities at the University of Bergen. Grants may also be given to research projects at the 
Haukeland University Hospital.  

Grants from the Bergen Research Foundation is given towards projects in the 
Recruitment Program. This grant program is open to outstanding young researchers. Its goal is 
to give talented young scholars from all disciplines particularly good framework conditions in 
order to help them realize their potential to achieve international excellence. In this way the 
program contributes to the recruitment and development of world-class leaders in various 
fields of research at the University of Bergen.  

The support from the foundation is in the range of NOK 1-2 million per year per grant. 
In addition, a minimum of 50 % funding from the university is required. Each project thus has 
a budget in the range of NOK 2-4 million per year. Each grant is given as financial support for 
a research project. The main criterion for selection is a high level of scientific quality by 
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international standards. The applicant’s experience of, or potential for, research management, 
including national and international research collaboration, will thus be an important 
evaluation criterion. 
Applicants cannot hold a permanent position as assistant professor or professor at the 
University of Bergen. Furthermore, applicants should be less than 40 years old at the start of 
the project. 
The prequalification application must be forwarded through the relevant department/ 
departments and faculty/faculties at the University of Bergen. This is in order to ensure that 
the faculty guarantees the required additional funding throughout the project period. 
The Recruitment Program has one call annually, with a deadline for prequalification 
applications in March each year. All calls are announced on this web site. Grants are not 
outside the Recruitment Program. 
For additional Information about the Recruitment Program, see Projects and/or contact the 
foundation (www.bfstiftelse.no).” 
  
 
 
BFS og LLE per i dag 
 
Ved LLE er det i dag én yngre forsker med finansiering fra BFS. Hennes forskningsprosjekt 
plasserer seg innenfor historisk lingvistikk (indo-europeisk), og hun leder en prosjektgruppe 
bestående av én postdoc.-stipendiat og to ph.d.-stipendiater.   

HF-fakultetet dekker i samsvar med statuttene 50% av prosjektgruppens utgifter, 
herunder lønnskostnader. 

Etter innføringen av ny budsjettmodell fra 01.01. 2011 vil det være instituttets ansvar å 
finansiere 50% av eventuelle nye BFS-prosjekter.   

 
  

BFS som rekrutteringsaktør 
 
En BFS-forsker, som også blir prosjektleder og veileder for de ph.d.-stipendiatene hun eller 
han rekrutterer til sin gruppe, gis etter vedtektene anledning til, og forventes,  å kvalifisere seg 
til en fast professorstilling innenfor sitt fagfelt.  

På denne måten angår BFS-ordningen instituttenes generelle rekrutteringspolitikk, 
ettersom den innebærer faglig satsing på bestemte personer og fag eller fagområder, med 
økonomisk prioritering av disse fagene eller fagområdene.   

Når et institutt støtter et BFS-prosjekt,  går det altså inn for at en bestemt forsker skal 
få kvalifisere seg til fast stilling, og at hans eller hennes fag eller fagområde blir styrket 
gjennom den øremerkingen dette innebærer. 

Ved å støtte en søknad går instituttet samtidig inn for å finansiere to øremerkede ph.d-
stipend. Dersom søknaden vinner frem, betyr dette at det i en periode blir færre åpne stipend å 
lyse ut. 
 
 
Viktige spørsmål for LLE 
 
Når en yngre forsker ønsker å fremme en BFS-søknad via LLE, kan instituttet velge å støtte 
eller å avvise søknaden. Valget er avhengig av om instituttet har behov eller ikke behov for å 
rekruttere en professor i det faget eller det fagområdet søkeren representerer. Dersom det 
foreligger et slikt behov i overensstemmelse med instituttets vedtatte fagdimensjoneringsplan 
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(jf. IR-vedtak av 10. mai 2010), er støtte vel begrunnet. Dersom instituttet ikke har behov for 
en slik øremerket rekruttering, er det dårlig grunnlag for støtte.  

BFS-ordningen gir en mulighet til strategisk satsing. Fremragende søkere og 
fremragende prosjekter kan vanskelig støttes bare fordi de er fremragende. 
 
BFS-ordningen gjelder ikke bare for Bergens-baserte yngre forskere. Et fagmiljø med et 
spesielt behov kan i samråd med instituttet ta initiativ til å få en særlig talentfull yngre forsker 
ved et annet lærested, i Norge eller i et annet land, til å søke BFS-stipend.  
 
 
Høring 
 
I samsvar med et uttrykt ønske i IR-møte av 07.03. 2011 oppfordrer instituttledelsen til debatt 
om hvordan LLE skal forholde seg til BSF. I første omgang inviteres fagmiljøene til å ta 
stilling til følgende: 
 

1) BFS-ordningen er en god rekrutteringsvei når aktuelle søknader faglig sett passer med 
instituttets egen rekrutteringspolitikk basert på behov nedfelt i eksisterende 
fagdimensjonerings- og bemanningsplaner og/eller vedtak. 

2) BFS-ordningen er ikke en god rekrutteringsvei, fordi den i for stor grad griper inn i 
instituttets frihet og binder opp for mange ressurser i en gitt periode. Alle typer 
vitenskapelige stillinger ved instituttet bør besettes gjennom åpne utlysninger. 

 
Fagmiljøenes uttalelser må være korte, og sendes innen torsdag 28.04. til instituttlederen med 
kopi til forskningslederen. De vil danne grunnlaget for en egen sak i neste IR-møte 9. mai.” 
 
 

- Innkomne høringsuttalelser 
 
Ved høringsfristens utløp var det kommet inn to høringsuttalelser: 
 
 
1) Allmenn litteratur har drøftet notatet fra  ledelsen om LLEs forhold til BFS. 
 
Vi har ulike synspunkter: 
 
a) Noen er mest tilbøyelige til å gå inn for punkt  1) i instituttledelsens notat, og  fremholder 
at BFS-ordningen er god når aktuelle   
søknader faglig sett passer med intituttets egen rekruteringspolitikk   
og har støtte i faggrupe og på institutt. 
 
b) Andre går derimot inn for punkt 2) i notatet, og   
fremholder at BFS-ordningen er en utidig inngripen i instituttets   
frihet, samt at den binder opp for store ressurser, noe som går på   
bekostning av andre stipender. Dessuten angriper BFS-ordningen det   
viktige akademiske prinsipp om at stillinger skal besettes gjennom   
åpne utlysninger. Grunnleggende akademiske prinsipper er ikke til salgs. 
 
Erling Aadland 
Fagkoordinator 
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2) Til  instituttrådet i LL fra den lingvistiske forskergruppen LaMore: 
 
En reell drøfting av rekrutteringsstrategi for forskning krever først og fremst at instituttrådet 
revurderer avsnittet i høringsdokumentet som -- med henvisning til fagdimensjoneringssaken 
-- i realiteten antyder at forskningsperspektiver kan bli underlagt undervisningsbehov.  Jeg ber 
instituttrådet vurdere nøye om det er studentenes valg av studieprogram som skal bestemme 
hvem som får forske på hva, eller om andre kriterier, som f.eks. deltagelse i globale 
vitenskapelige utfordringer, eller innovasjon i teori og metode, kan være vel så relevante. 
 
Mht. instituttets egenandel i forskning skal man være klar over at BFS ikke er den eneste 
finansieringskilden som krever en egenandel.  Også andre kilder, f.eks. EU og NFR, krever en 
egenandel i visse prosjekttyper.  LLE er for tiden med på et CIP-prosjekt der UiB forplikter 
seg til å delta med 112.000 NOK i driftsmidler.  LLE har også fremmet en NFR-søknad med 
ca. 500.000 NOK i egeninnsats.  Når instituttene (heller en fakultetet) i fremtiden får mer og 
mer ansvar for forskningsbudsjettet, vil LLE kanskje oppdage at finansieringskilder ikke er 
julenissen, men at LLE har medansvar for å fremme god forskning. Noen institusjoner 
praktiserer en ordning der forskergruppene får én euro fra institusjonen i tillegg for hver euro 
de tjener inn.  En slik ordning er nødvendig for å gi aktive grupper en kritisk masse og nok 
manøvreringsrom i sin internasjonale posisjonering. 
 
Til slutt ber jeg instituttet uansett være forsiktig med interne prioriteringer av fag mht 
forskning.  Vårt institutt, som er unnfanget som en administrativ enhet med visse 
fagkombinasjoner som gir "ubetydelige samarbeidsperspektiver" (jf. brev av 19.04.2005) er 
ikke den mest naturlige enheten ifm. en faglig forskningsstrategi som alle kan bli enige 
om.  Med tanke på å unngå flere tvilsomme interne prioriteringer (jf. siste stipendutlysning) 
kan det være bedre å la EU, NFR, NOS-HS og for den slags skyld også BFS ta seg av en 
nøytral, ekstern evaluering av forskningssøknader uansett fag. 
 
Dette innebærer likevel ikke at LLE bør eller kan gå med på alle mulige 
betingelser.  Instituttets budsjett kan sette grenser og det kan høres urettferdig ut når noen 
prosjekter får en mye høyere prosentandel i egeninnsats enn andre.  Det kan også gå en grense 
for at en finansieringskilde skal få bestemme om en stilling som den ikke betaler for.  Når det 
gjelder permanente stillinger som går utover prosjektperioden er det urimelig om eksterne 
finansieringskilder får medbestemme uten å medfinansiere den i hele stillingens lengde. 
 
Koenraad De Smedt 
Forskergruppeleder, LaMoRe 
 

 

- Oppsummering og forslag til vedtak  
 
Som det fremgår, kom det inn bare to høringsuttalelser, og begge er innbyrdes sprikende. 
Dette er tydeligst I uttalelsen fra Allmenn litteraturvitenskap, men også forskergruppen 
LaMore anfører to perspektiver, hvorav det ene vektlegger eksternfinansiert forskning som et 
gode i seg selv, mens det andre understreker instituttets behov for strategisk og økonomisk 
kontroll. 
 
På denne bakgrunn og etter egne drøftinger i instituttets ledergruppe fremsettes følgende 
forslag til vedtak i instituttrådet: 
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Forslag til vedtak  
Instituttrådet mener at BFS-ordningen kan være en god rekrutteringsvei når aktuelle søknader 
faglig sett passer med instituttets egen rekrutteringspolitikk basert på behov nedfelt i 
eksisterende fagdimensjonerings- og bemanningsplaner og/eller vedtak. En betingelse for 
søknadsstøtte er også at det prosjektet som støttes har tilslutning i det aktuelle fagmiljøet. 
Rådet vedtar at BFS-søknader kan støttes også i fremtiden i henhold til disse strategiske 
kriteriene. 
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SAK 10/11 – Budsjettforslag 2012 – innspill til fak ultetet 
 

- Brev fra fakultetet med tilbakemeldingsfrist 15. juni 2011 
 
 
Institutt for fremmedspråk 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitenskap 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
Griegakademiet - Institutt for musikk 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
Senter for middelalderstudier 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
Senter for vitenskapsteori 
 
  

  

 
 
Budsjettforslag 2012 - Innspill fra institutter og sentre 
 
Fakultetene skal oversende budsjettforslag for 2012 til universitetsdirektøren innen 15. 
september 2011. Forslagene danner grunnlag for styringsdialoger og budsjettsamtaler med 
fakultetene i oktober samt senere fordeling i universitetsstyret. Fakultetsstyret ved HF skal 
behandle budsjettforslag 2011 i sitt møte 6. september 2011, og ber derfor om at innspillene 
fra institutter og sentre sendes fakultetet innen 15. juni 2011.  
 
Brev om budsjettprosessen blir vanligvis ikke sendt fra UiB til fakultetene før i juni. 
Fakultetet velger likevel å be instituttene om innspill etter samme mal som tidligere med frist 
15. juni for å ha noe bedre tid på den interne budsjettprosessen.  
 
Den økonomiske utviklingen ved HF har vært noe bedre enn forventet og det planlagte 
underskuddet ved slutten av 2010 var lavere enn forutsatt. Fakultetet vil i 2012 få en økning i 
resultatinntekten basert på studiepoengproduksjon med ca 2 mill, likevel er det fortsatt behov 
for en stram økonomisk styring de nærmeste årene. Hvordan resultatene på forskningssiden i 
2010 vil slå ut for budsjettet til neste år vil vi ikke vite før nærmere høsten. 
 
Hovedprofilen i budsjettforslaget for 2012 må fremdeles ha som siktemål en permanent 
reduksjon av faste lønnskostnader, og den vedtatte bemanningsplanen vil bli førende for 
hvilke stillinger som vil bli inndratt eller gjenopprettett ved ledighet. Bemanningsplanen vil 
bli justert høsten 2011. Budsjettet for 2012 vil bli fordelt til instituttene i tråd med den nye 
budsjettfordelingsmodellen som ble vedtatt i 2010, med noen justeringer av modellen. De 
behovene vi ser nå, er integrering av deler av sentrenes virksomhet samt samt av kunstnerisk 
utviklingsarbeid.  
 
 Vi ber om at enhetene setter opp korte budsjettforslag i henhold til følgende mal (ca 2 sider)  

Referanse Dato 

2011/3822-TRM 14.03.2011 
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1 Sammendrag  
Om lag ½ side tekst som viser instituttet/senterets viktigste faglige oppgaver og prioriteringer 
innen henholdsvis forskning og utdanning.  
 
 
2 Prioriteringer innenfor rammen  
Instituttene må vurdere sine forskningsprioriteringer og eventuelt foreslå tiltak innenfor 
eksisterende ressursramme som f.eks. gir en tydeligere profil mot instituttets egen og/eller 
UiBs strategi. Det bes også om tilbakemelding på instituttets/senterets aktiviteter for å oppnå 
en høyere grad av eksternt finansierte prosjekter. Instituttene må vurdere sin 
utdanningsportefølje med sikte på tilpasse ressursbruken til rammen av faste stillinger, 
herunder bredden i undervisningstilbudet, omfanget av eksamensordninger og 
studentavhengige undervisningsformer. Vi ber også om at instituttene kommenterer behov for 
eventuelle justeringer i den vedtatte bemanningsplanen, særlig med tanke på avganger som 
ikke var kjent da bemanningsplanen ble vedtatt høsten 2010 og forventet avgang i 2016.  
 
 
3 Prioriteringer utenfor rammen  
Her kan det fremmes forslag som tar utgangspunkt i instituttets egne prioriteringer eller tar 
sikte på å komme i inngrep med UiBs utdannings- og forskningssatsinger, eller som har til 
formål å posisjonere seg i forhold til eksterne finansieringskilder. Det må klart framgå 
hvilke ”friske midler” som trengs, og hva instituttet selv vil bidra med av egne avsetninger.  
 
Begrunnede forslag om nye postdoktorstillinger eller omgjøring fra stipendiatstillinger til 
postdoktorstillinger innenfor egen ramme, samt tiltak for å fremme bedre kjønnsbalanse 
inngår under dette punktet. Alle forslag utenfor rammen må settes opp i klar 
prioriteringsrekkefølge.  
 
Vi ber Griegakademiet redegjøre for behov for utskifting av instrumenter og plan for 
nyanskaffelser i 2012 og helst 4- 5 år frem i tid. 
 
  
4 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)  
Enhetene gir en kort oppsummering/prognose for forventende eksterne inntekter med 
spesifikasjon av nye stipendiat- og postdok-stillinger fra følgende kilder: Forskningsrådet, EU, 
andre finansieringsinstanser. Enhetenes egenandeler også i form av ansattes forskningstid og 
øremerking av egne universitetsstipendiater, samt eventuelt behov for dekking av tap i 
prosjekter spesifiseres også her.  
 

  
5 Mindre ombyggingstiltak  
Instituttene kan kort omtale behov for mindre ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter. Det vil 
komme et eget brev om dette etter sommeren. 
 
  
6 Evalueringer  
Institutter med fagområder som har vært gjenstand for nasjonale/internasjonale evalueringer 
bes gjøre kort rede for om, og i tilfelle hvordan disse evalueringene er fulgt opp eller tenkt 
fulgt opp.  
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 Brev fra UiB om budsjettprosessen vil bli ettersendt så snart dette foreligger. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Gjert Kristoffersen 
dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
Kopi 
Annhild Fetveit 
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- LLEs tilbakemelding til fakultetet – innspill til  budsjettet 2012 
 

Budsjettforslag 2012. Innspill fra LLE 
 
 
1. Sammendrag 
 
Vi har behov for faste stillinger innenfor fagområdene kunsthistorie og nordisk litteratur.  
Utenfor rammen ønsker vi å få en stilling innen norsk som andrespråk.  
 
 
2. Prioriteringer innenfor rammen 
 
Behov for justeringer i vedtatt bemanningsplan  
 
Kunsthistorie 
En ny førsteamanuensisstilling i kunsthistorie ble lyst ut i november 2010 med tanke på 
tilsetting fra 1.08. 2011. LLEs og fakultetets begrunnelse for stillingen var forankret i 
fakultetets fagdimensjoneringsplan og i instituttets IR-vedtak av 10. mai 2010. Flere 
omstendigheter førte imidlertid til at utlysingsprosessen ble avbrutt i januar 2011 på ubestemt 
tid. 
 
Det er full enighet om at det er stort behov for en ny stilling i kunsthistorie etter at både 
professor Gunnar Danbolt  i 100% stilling og førsteamanuensis Marit Nybø i 50% stilling 
gikk av for aldersgrensen i 2010. Kunsthistorie er et fagmiljø med høy studiepoengproduksjon 
og mange studenter, og med en effektiv utnyttelse av alle de ressursene faget har til rådighet. 
De siste semestrene har  imidlertid fagmiljøet vært sterkt presset på undervisnings- og 
veiledningssiden, og dette presset er blitt ytterligere økt på grunn av mye sykdom blant de 
tilsatte.   
 
Den gode studenttilstrømningen og både høy studiepoengproduksjon og  høy 
forskningspoengproduksjon tilsier,  i tillegg til de to nevnte avgangene, at LLE får beholde 
den nye stillingen i kunsthistorie og igjen får lyse den ut, fortrinnsvis i løpet av høstsemesteret 
2011. Så vel institutt som fakultet har mye å vinne på at faget kunsthistorie får opprettholde 
og videreutvikle sin virksomhet både når det gjelder undervisning og veiledning og når det 
gjelder forskning. 
 
 
Nordisk litteratur 
I instituttets IR-vedtak  av 10. mai 2010 ble nordisk litteratur pekt ut som en disiplin med klart 
behov for styrking. I fakultetets fagdimensjoneringsplan behandles nordiskfaget som ett fag, 
mens både nordistene selv og LLEs ledelse finner dette urimelig. Faget består ubestridelig av 
ulike disipliner, og av disse har nordisk litteratur en særlig ugunstig  bemanningssituasjon, 
spesielt etter at professor Alvhild Dvergsdals stilling ble trukket inn i 2010. 
 
Per i dag er det  3,5 ordinære stillinger i nordisk litteratur: 1 professor og  2,5 
førsteamanuenser. I tillegg er det 1 universitetslektorstilling med 75% undervisning.   

Universitetslektoren vil gå av med pensjon i 2013, og ifølge fakultetets 
fagdimensjoneringsplan vil denne stillingen da bli trukket inn. Det innebærer at nordisk 
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litteratur forutsettes å kunne klare seg med 3,5 stillinger, noe instituttledelser anser som en 
uforsvarlig lav bemanning i en disiplin av så stor betydning både lokalt og nasjonalt. Derfor er 
det  viktig at det blir opprettet en ny ordinær stilling i nordisk litteratur med både 
undervisnings-, veilednings- og forskningsplikt. 
 
At 3,5 stillinger i nordisk litteratur er for lite og gjør disiplinen altfor sårbar, er blitt tydelig  i 
løpet av inneværende studieår under den tilsatte universitetslektorens langvarig sykefravær. 
En reduksjon av undervisningstilbudet, som i seg selv er uheldig, har ikke løst , og kan ikke 
løse, problemet. Den neddimensjoneringen som har vært uunngåelig dette året, har også ført 
til protester og bekymringsmeldinger fra berørte studenter, fordi de har fått mindre veiledet 
skrivetrening enn tidligere. 
 
Det skulle ikke være nødvendig med en utførlig begrunnelse for at nordiskfaget  er  svært 
viktig både undervisningsmessig og forskningsmessig, og både kulturelt og med tanke på 
kandidatenes senere virke i vårt samfunn. Også for LLEs produksjon av studie- og 
forskningspoeng er nordisk viktig. Det gjelder ikke minst nordisk litteratur. 
Studenttilstrømningen er god, og i  2010 produserte de tilsatte i nordisk litteratur flere 
studiepoeng  enn noen av de andre nordiskdisiplinene og cirka halvparten av nordiskfagets 
totale antall studiepoeng. For at denne situasjonen skal kunne fortsette uten altfor stor slitasje 
på de tilsatte, må imidlertid nordisk litteratur styrkes.  
 
På denne bakgrunn mener derfor LLE at det haster med å lyse ut en ny mellomstilling i 
nordisk litteratur. 
 
Norrøn filologi 
Situasjonen er avklart med fakultetet. Utlysning av stilling i 2012, etter planen tilsetting fra 
2013.   
 
 
Forskningsaktiviteter  
I 2011 satte instituttet av 200 000 kroner til forskningsformål. Formål som tar sikte på å 
resultere i forskning som skal publiseres i poenggivende tidsskrift, blir prioritert. Dette 
prinsippet vil instituttet videreføre i 2012.  
 
Eksterne prosjekt  
Siden instituttet nå har et større ansvar for å støtte eksternfinansierte prosjekt, bidra med 
egenandeler og ta risikoen ved eventuelle underskudd, har instituttet satt av 700 000 til dette. 
Denne summen er beregnet ut fra forventede inntekter/overhead på eksternfinansierte prosjekt 
vi har i dag, og tanken er at vi her skal ha muligheter for å styre styrke eksisterende 
eksternfinansierte prosjekt, gi eventuell støtte til utvikling av nye prosjekt og også kunne gå 
inn med egenandel dersom dette er påkrevet.  
 
For å oppnå en høyere grad av eksternfinansierte prosjekt oppfordrer instituttet aktivt aktuelle 
fagmiljøer til å utarbeide prosjektsøknader, og bidrar med praktisk assistanse i utarbeidelsen 
av søknader.  
 
I tiden framover vil instituttet aktivt oppfordre forskergruppene om å utarbeide 
prosjektsøknader. Når det gjelder dette siste, hadde vi desember 2010 et møte med alle 
forskergruppelederne, der oppfordringen fra instituttledelsen var at forskergruppene måtte bli 
flinkere til tenke større forskningsprosjekt. Dette vil vi følge sterkere opp. 
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Instituttets utdanningsportefølje  
Det var klart ved oppstarten av LLE i 2007 flere fagmiljø hadde for stort studietilbud i forhold 
til faste ressurser og var derfor nødt til å redusere tilbudene sine. Ledelsen har helt siden 2007 
vektlagt dette arbeidet på utdanningssiden. Fagmiljøene nordisk språk og litteratur, digital 
kultur, kunsthistorie og språkvitenskap har gjennomført omfattende endringer i tilbudene sine. 
Allmenn litteraturvitenskap er i planleggingsfasen for å gjøre det samme. Denne vekten på å 
tilpasse studietilbudet til faste ressurser har resultert i betydelig mindre behov for ekstrahjelp 
til undervisningen og ført til at ledelsen har bedre kontroll og oversikt over ressursbruken. I 
tillegg har miljøene gått igjennom eksamensordningene sine og forenklet disse der hvor det 
har vært mulig. Dette arbeidet skal føre til redusert bruk av både interne ressurser og ressurser 
til sensorarbeid. 
 
De ansvarlige for Retorikkprogrammet jobber med å opprette BA med spesialisering i 
retorikk 2012, og har også planer om oppretting av tilsvarende MA-program. Opprettelsen av 
disse programmene avhenger selvsagt av at det er tilstrekkelige ressurser tilstede, spesielt i  
driften av det tenkte MA-programmet. 
 
 
Forskerutdanning 
I forhold til de mange høringer og tiltak om forskerutdanning, ser det ut som om større deler 
av ansvaret for forskerutdanningen, herunder forskerskolene, skal overføres til instituttnivå.  
 
I strategier og budsjett er det behov for å avklare dette tydeligere. I forhold til budsjettet er det 
også viktig å avklare hvordan delegering av oppgaver og ansvar til instituttene, blir fulgt av en 
fordeling av økonomiske ressurser som tidligere har ligget på fakultetsnivå, til disse 
formålene. Dette gjelder for eksempel i forbindelse med forskerskolene, som til nå har trukket 
store ressurser.  
 
 
3. Prioriteringer utenfor rammen  
 
Det er et hardt press på området Norsk som andrespråk. Instituttet har et svært suksessriktt 
EVU-tilbud her, PRISME, som nå er et betalingstilbud på SEVU. 
 
Instituttet har i tillegg ønske om og behov for å styrke dette fagområdet på nærstudiet, og 
ønsker å få tilført en stilling som førsteamanuensis i norsk som andrespråk, utenfor rammen.  
 
4. Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) 
 
Oversikt over søknader for 2012 
 
Vi regner med følgende søknader om nye prosjekter:  
 
NFR: Christer Johanson søker om en postdoc og en stipendiat, samt noe frikjøp. 4 år. 
Totalramme ca 15 millioner.  
NFR: Erik Bjerck Hagen søker om en postdoc og en stipendiat, ca 12 millioner kroner. 3 
år/fire år?  
EU. Søknader fra Digital kultur?  
BFS: Åslaug Ommundsen  (sett inn detajler) øker om BSF. Her må instituttet inn med 
egenandel.  
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SFF: Arild Linneberg (detaljer mangler)  
ANDRE: ISLEX har i 2011 søkt Kunnskaps- og Kulturdepartementene om ekstramidler,  for 
å fullføre ISLEX-prosjektet innen utgangen av 2012. 
 
Oversikt eksternfinansierte stillinger i 2012 
 
Ludvig Holberg  Forsker prosjektmedarbeider, en ny stipendiat (HF-tildeling) 

Poetiske elver En postdoc, frem til 30. juni 2012 

Dialektendringer En stipendiat, en postdok 

Askeladden To stipendiater, en postdoc 

Hera En forskerstilling 

Menotec En vitass  

Meta nord En forskerstilling/delt på to 

Indo-European To stipendiater, en postdoc 

Språkutvikling 
To stipendiater, en 
postdoc , 50% vitass 

ELMSIC En forsker  

CLARA To stipendiater, 

INESS To forsker/postdoc 

Justismordets Dramaturgi To postdoc  
Barddal/NFR Forsker/postdoc. To stillinger?  

 
 
Nåværende prosjekt: oversikt over enhetens egenandeler i form av ansattes 
forskningstid i 2012 
Arild Linneberg/ Justismordets dramaturgi. Full forskningtid til 15. august 2012 
Johan Myking: Nordens språk i fagkommunikasjon. Full forskningstid i 2012 
Kari Tenfjord/ASKeladden. Full forskningstid i 2012 
Christer Johanson/Verdikt: 25% av forsknigstiden 
Jill Walker/ELMCIP: 3,75 timer i uken i 2012 
Koenraad DeSmedt/CLARA: 6 % av full stilling (adm-delen av stilling) til faglig styring etc 
Odd Einar Haugen/Menotec: 10% av et årsverk  
Helge Sandøy/Dialektendringer: 20% av forskningstiden. Språkutvikling: 10% av 
forskningstiden, Islex: 3 uker i året.  
 
Søknader for 2012: enhetens egenandeler i form av ansattes forskningtid:  
Christer Johanson/VERDIKT: 50% av forskningtiden  (=23% av full stilling) 
Erik Bjerck Hagen/BJØRNSON: 50% av forskningstiden  (=23% av full stilling)  
Jill Walker Rettberg/SFF Fløttum: 25% av forskningtiden 
 
Øremerking av stipendiatstillinger 
Ved BSF/Ommundsen: 2 stipendiatstillinger i 2012 øremerkes prosjektet. Den ene gjøres om 
til postdoc-stilling. Dvs at den ene stillingen vil bli dyrere.  
VED SFF/FLØTTUM (J.W.Rettberg): En stipendiatstilling øremerkes prosjektet. Fra… 
Ved SFF/Linneberg 
 
Behov dekking av tap prosjekt 2012 
-- henvendt meg til fakultetet angående dette spørsmålet  
 
 
5. Mindre ombyggingstiltak  
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Gulvbelegg/maling 4. et  
De fleste kontorene i 4. et har gammelt gulvbelegg som i flere tilfeller har gitt 
inneklimaproblematikk. Alle gamle gulvbelegg bør skiftes og takene males. Dette behovet ble 
også meldt inn i 2011.  
 
 
Forslag til vedtak 
 
Instituttrådet vedtar budsjettinnspillet, og gir instittuttledelsen fullmakt til å ta saken videre, 
og eventuelt til å innarbeide nødvendige justeringer.  
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SAK 11/11Retningslinjer for søknader ekskursjoner v ed LLE 
 

- Bakgrunn 
 
Etter 2007 ble penger til studentekskursjoner fordelt fra fakultet til institutt, og instituttet har 
delt ut disse midlene. Fra 2011 har vi gått over til ny budsjettfordelingsmodell, og instituttet 
får ikke lenger en sum fra fakultetet til dette formålet, men må selv fordele disse midlene. Det 
er derfor behov for noen retningslinjer for søknad og fordeling.  
Forslag til retningslinjer er vedlagt.  
 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
Universitetet i Bergen 
 
 

- SØKNAD OM MIDLER TIL STUDENTEKSKURSJON – RETNINGS LINJER  
 
 
Støttebeløp  
Instituttet fastsetter størrelsen på ekskursjonsmidlene på bakgrunn av den generelle 
økonomien og antall forhåndsinteresser meldt inn høsten før søknadsåret.  
 
De avsatte midler tildeles to ganger i året. Om høsten ved forhåndstilsagn. Om våren innen 
midten av mars.  
 
1. KRAV TIL SØKNADEN  
 
Begrunnelse og plan for gjennomføring av ekskursjonen  
Ekskursjonen skal være faglig begrunnet.  
Det skal foreligge en foreløpig plan for oppholdet.  
Det skal være etablert kontakt ved besøksstedet.  
Ekskursjonen kan være knyttet til et emne, et program eller et fag.  
Gruppen bør bestå av minst 5 personer.  
Det er åpent for alle nivå å søke.  
Søknadene skal gjelde ekskursjoner, og ikke studentreiser til konferanser etc.  
 
Søknaden skal  inneholde 
Fag/emne/nivå 
Sted for reisen 
Lengde  
Forventet antall studenter 
Antall lærere 
Reiseutgifter studenter  
Oppholdsutgifter studenter 
Andre utgifter (billetter, busser, foredragsholdere på stedet etc) 
Samlet sum for ekskursjonen 
Reise/oppholdsutgifter lærere 
Egenandel studenter  
Søknadssum 



 side 22 av 23 

 

 
Søknadssummen skal være alle forventede utgifter studenter minus egenandel. I tillegg må 
man oppgi forventede utgifter til lærerne.  
 
Tildelinger er basert på beregnet antall personer. Dersom det blir reduksjoner i 
deltagerantallet, blir tildelingen redusert tilsvarende.  
 
Leder for ekskursjonen  
Den / de som undertegner søknaden må stå ansvarlig for de økonomiske sidene ved reisen.  
Instituttet dekker reise og oppholdsutgifter for inntil to faglærere.  
 
 
2. FRISTER – SØKNAD / REISEFORSKUDD/OPPGJØR - RAPPORTERING  
 
Søknadsfrister  
Admsjef sender ut epost angående forhåndsinteresse / søknader til vårsemesteret  i oktober. 
Dette danner grunnlag for fastsettelse av beløp i neste års budsjett.  
 
Forutsatt avsatte midler er det to søknadsfrister: .  
1. november for søknader til påfølgende vår. 
1. mars for søknader til påfølgende høst.  
 
 
Reiseforskudd og reiseregning/oppgjør  
Innvilget støttebeløp kan tas ut som ekskursjonsforskudd, eget skjema må fylles ut.  
Reisebestillingene skal gå gjennom Berg Hansen 
Lærerne leverer egne reiseregninger.  
 
Etter turen skal det leveres inn oppgjørsskjema. Dette skal leveres samlet (med bilag) for alle 
studenter etter gjennomført ekskursjon. Den som har undertegnet søknaden, ev. reiseleder, er 
ansvarlig for at regnskapet blir levert innen fristen.  
 
Rapportering  
En faglig rapport fra ekskursjonen skal leveres instituttet innen 1. måned etter at reisen er 
avsluttet. Denne skal legges fram som orienteringssak i instituttrådet. Sendes på 
post@lle.uib.no 
 
 
3. VURDERING AV SØKNADENE  
 
Administrasjonssjef og undervisningsleder vurderer søknadene og fastsetter støttebeløpet.  
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak  
 
Instituttrådet vedtar vedlagte retningslinjer.  
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