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Dagsorden 

- Godkjenning av innkalling og sakspapir  
- Godkjenning av referat 
 
Referat sendt ut 29.09. Det var ingen merknader til referatet innen fristen.  

Orienteringssaker 
 

Orienteringssak a) Referat fra møter i Utvalg for u ndervisning og 
internasjonalisering   

- Referat fra møte mandag 28. september kl. 13.15-1 4.30 
  
Til stede:  
Thorsteinn Indridason (undervisningsleder), Torodd Kinn, Ingrid Nymoen, Atle Kristiansen, 
Hilde Corneliussen, Jørgen Bakke, Erling Aadland, Gisle Selnes, Helge Dyvik, Pär Sandin, 
Endre Brunstad, Nora Sørensen Vaage, Kazima Sjøvoll, Øystein Andreas Johannesen, 
Ranveig Lote. 
 
Meldt forfall: 
Tor Torlie.  
 
Ikke møtt:  
Jens Elmelund Kjeldsen, Ellen Mortensen. 
 
 
Saksliste 
 
UUI-sak 34/09: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ingen merknader. Ingen saker til eventuelt.  
 
UUI-sak 35/09: Godkjenning av referat fra 24.08.09.  
Ingen merknader. 
 
UUI-sak 36/09: Orienteringssaker 

1. Eksamensmeldinger høsten 2009. Økning på ca 16 % siden sist høst.  
2. Kvalifikasjonsrammeverk, de nye BA-programmene og overføring til gjeldende 

studieplanmaler.  
3. Generelle frister for studieplansaker. Oppretting av 250-koder fra høsten 2010.  
4. Brosjyreproduksjon for BA-program. Intern frist for ferdigstillelse av brosjyreteksten 

og oversendelse til studiekonsulentene: 8. oktober. 
5. Suppleringsopptak master våren 2010.  
6. PEK-midler. Program for evaluering og kvalitetsutvikling.  
7. Arbeidsdeling og rutinar knytt til utreisande studentar frå UiB. Høringssvar fra 

fakultetene.  
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8. Datooversikt for studieadminstrasjon ved LLE høsten 2009. Melding om 
timelærerbehov: sendes til Jorunn Nedreberg innen 15. oktober. Gjelder for de 
fagmiljøene som har fått klarsignal om timelærermidler for våren 2010. 

9. Endringer i arbeidsoppgaver og bemanning i studieseksjonen høsten 2009.  
10. Delegering av myndighet til UUI.  
11. Brev til fakultetet om SPIK103 og TOMT303.  
12. Evalueringer høsten 2009. Studieleder sender ut informasjon om evalueringssyklus. 
 
 
 

 
UUI-sak 37/09: Endring av studieordningen for de nordiske fagene. 
 
Nordisk 200- og 300-nivå har hatt en emnestruktur som de siste årene har blitt mer komplisert 
å administrere fordi den ikke harmonerer med den strukturen som er lagt til grunn for de 
studieadministrative IT-systemene som brukes ved UiB, slik som Mi side og studentweb/FS.  
 
Emnestrukturen ved nordisk har i tillegg til dels skjult det faglige innholdet i emnene på 200- 
og 300-nivå, ved at emnenavnene er generelle og ikke viser det konkrete innholdet i de 
enkelte emnene.  
 
Blant annet for å bøte på disse to forholdene, ønsker man nå å innføre en ny struktur på 200- 
og 300-nivået i nordisk språk og litteratur. Endringene skal etter planen iverksettes fra høsten 
2010.  
 
I møtet bemerket fagkoordinator Kinn at fagmiljøet for nordisk språk nå også ser på 
muligheten for å kutte bort dubleringen av emner på 100-nivå i nordisk språk, for å tilpasse 
studietilbudet til de faste ressursene på faget slik at man også tar høyde for at en viss andel av 
den faste staben til enhver tid vil være ute i ulike permisjoner og forskningsprosjekter. 
Dersom det blir aktuelt med en slik nedskjæring på 100-nivå vil dette også foreslås fra høsten 
2010 og det vil bli nødvendig med enkelte nye justeringer av studieplanen for BA-
programmet i nordisk.  
 
I merknad fra instituttledelsen til sak 37/09 står det at iverskettelsen av ordningen forutsetter 
at studietilbudet er tilpasset faggruppens faste ressurser. Kinn bemerket i møtet at på 
litteratursiden ligger det allerede et forbehold om at et par av emnene kun tilbys hvis det er 
ressurser, og det samme vil bli foreslått for et par av språkemnene.  
 
Kinn understrekte at det var viktig at instituttet får saken behandlet snarest mulig slik at man 
kan informere berørte studieprogram og studenter i god tid om endringene som vil finne sted 
fra høsten 2010.  
 
Spørsmål i møtet:  
Hvilke tidsrammer har man for å gjøre slike vesentlige endringer i studietilbudet, med tanke 
på når man må informere berørte parter, og da ikke minst studentene?  
  

Det fins per i dag ikke noen formelle grenser for hvor lang tid i forveien slike 
endringer må annonseres for studentene. Det som er de formelle tidsrammene er da 
fristene for melding av studieplanendringer. For større endringer i emnetilbud er 
fristen 1. februar for endringer som innføres påfølgende studieår.  
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Hvilke begrensninger er det på hvilke emner instituttet kan bestemme seg for å avlyse?  
 

UiB er forpliktet til at studentene skal kunne gjennomføre utdannelsen sin innen den 
tidsrammen som gjelder for programmet studenten er tatt opp til. Det betyr i praksis at 
obligatoriske emner i et program eller spesialisering må avvikles etter planen, eller 
ersattes av andre emner som er ekvivalente. Når det gjelder frittstående emner eller 
valgemner der det fins flere alternativer, må minstekravet være at studentene kan velge 
nok emner til å ta full studieprogresjon i det enkelte semester.  
 

 
Kinn påpekte et par feil i punktlisten som ble lagt frem til vedtak. Listen er korrigert og 
følgende punkter ble vedtatt i møtet: 
 
 
Vedtak:  
 
1. Emnet NOLISP301 vert avvikla og har undervisning siste gong hausten 2009. 
2. Emna NOLI208, NOLI209, NOLI308, NOLI309, NOSP208, NOSP209, NOSP308, 
NOSP309 og NOSP311 vert avvikla og har undervisning siste gong våren 2010. 
3. Emna NOLI211, NOLI250, NOLI252, NOLI311, NOLI320, NOLI322, NOSP211, 
NOSP252, NOSP253, NOSP320, NOSP322 og NOSP323 vert oppretta med vedlagde 
emneplanar og går første gong hausten 2010. 
4. Emna NOLI212, NOLI251, NOLI312, NOLI321, NORAN104-L, NOSP212, NOSP250, 
NOSP251, NOSP312 og NOSP321 vert oppretta med vedlagde emneplanar og går første gong 
våren 2011. 
5. Emnet RET205 får éi eksamensform: skriftleg prøve på 6 timar. Målformkravet fell vekk. 
6. Målformkrava på andre emne enn dei med NOLI- og NOSP-kode som kan brukast på 
nordisk 200- og 300-nivå, fell vekk. NODI201 skal framleis få fastsett målform til eksamen 
ved loddtrekning. For NODI302 må det avklarast korleis krav om målform skal forvaltast.  
7. Vedlagde nye studieplan for bachelor i nordisk med tre alternative spesialiseringar vert 
vedteken for første opptak hausten 2010. 
8. Vedlagde reviderte studieplan for master i nordisk språk og litteratur vert vedteken for 
iverksetjing hausten 2010. 
9. Vedlagde reviderte studieplan for master i norrøn filologi vert vedteken for iverksetjing så 
tidleg som praktisk mogleg. 
10. Emnet NOFI250 blir opprettet og emnet NOFI212 blir nedlagt med virkning fra høsten 
2010.  
11. De foreslåtte endringene i emneplanene for NOFI211, NOFI302 og NOFI304 blir vedtatt 
med virkning fra høsten 2010.  
 
 
 
 
 
 
UUI-sak 38/09: Oppretting av tverrfaglig emne for våren 2010.       FFF201: 
Fysiologiske prosesser i persepsjon av form og farge.  
 
Møtet mente det var et interessant emne, men hadde en del spørsmål til emneplanen og til 
bakgrunnen for oppretting av et slikt tverrfaglig emne med sterkt tilsnitt av fagstoff fra 
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biologiens fagområde. Konklusjonen ble at saken ikke kunne vedtas før en del av disse 
spørsmålene var avklart og deler av emneplanen utbedret. Spesielt dreide dette seg om:  
 
- hva som er arbeidsmengden på emnet, og hvordan dette forholder seg til 

undervisningsopplegg og eksamensform 
- bakgrunnen for å opprette et slikt tverrfaglig emne. Status i forhold til kunsthistoriefaget, 

samarbeidspartnere fra andre fagfelt, osv. 
- Pensumet på 500 sider er uvanlig lite i forhold til et emne på 15 sp 

 
 
Vedtak om oppretting av emnet blir utsatt. Undervisningsleder innhenter ytterligere 
opplysninger om nevnte forhold fra emneansvarlig, saken sendes til medlemmene som 
sirkulasjonssak snarest.  
 
 
 
 
 
 
05.10.09 
 
Thorsteinn G. Indridason 
undervisningsleder 

Ranveig Lote 
studieleder 

 
 
 
 
Merknadsfrist : onsdag 14.10.09, kl. 12.00 
Ingen merknader kom inn. 
 
 

- Referat fra mote mandag 26. oktober kl. 13.15-14. 10 
 
 
Til stede:  
Thorsteinn Indridason (undervisningsleder), Torodd Kinn, Ingrid Nymoen, Atle Kristiansen, 
Henning Laugerud, Erling Aadland, Gisle Selnes, Koenraad de Smedt, Gjert Vestrheim, 
Endre Brunstad (kom under sak 43), Nora Sørensen Vaage, Kazima Sjøvoll (gikk under sak 
45), Øystein Andreas Johannesen, Ranveig Lote. 

 
Meldt forfall: 
Tor Trolie, Hilde Corneliussen. 
 
Programkoordinatorer Jens Kjeldsen og Ellen Mortensen var ikke til stede, etter avtale. 
 
 
Saksliste 
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UUI-sak 39/09: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ettersendt sak om NOSP103/-F gjøres om til UUI-sak 44/09, mens diskusjonssak om 
emnerekkefølge i mastergraden gjøres om til UUI.sak 45/09. 
Indridason meldte en ekstra orienteringssak om LITTEHF.  
 
UUI-sak 40/09: Godkjenning av referat fra 28.09.09.  
Ingen merknader. 
 
UUI-sak 36/09: Orienteringssaker 

1. Tre emner i nytestamentlig gresk formelt nedlagt etter å ha lagt på is i to år. Tidligere 
samarbeid med NLA.  

2. Instituttledelsen vil lage en uttalelse som sendes på høring til fagkoordinatorene og 
studentene i løpet av onsdag denne uken. Kommentare må komme innen lunsjtid 
mandag 2. november. Instituttledelsen vil også uttale seg om program der instituttets 
fag har interesser, som Antikke studier og Språk og informasjon.  

3. Prisme lyses ut igjen fra høsten 2010 etter at det er kommet eksterne midler fra VOX-
senteret til utvikling av tilbudet samt midler til å dekke undervisning. Prisme er det 
eneste fjernundervisningstilbudet innen norsk som andrespråk i landet. SEVU er 
prosjektleder på dette.  

4. Gjennomstrømning master ved LLE. For studieåret 2007-2008 var det 51 kandidater 
som avla mastergrad ved LLE og 45 % av dem gjennomførte på normert tid. For 
2008-09 er tallet 44 kandidater og 66 % på normert tid.  

5. FFF201. Ingen merknader etter sirkulasjonssak. Emnet er sendt inn til fakultetet og 
forventes opprettet for våren 2010.  

6. LITTEHF. Litteraturvitenskap har bedt om å få avlyse emnet for våren 2010 og dette 
er nå klarert med fakultetet. Litteraturvitenskap ønsker å lage et annet tilbud mer rettet 
mot egne studenter, fra studieåret 2010-11. Studenttallene på LITTEHF har vært lave 
de siste semestrene. Nymoen bemerket at hvis LITTEHF faller bort, så vil dette 
påvirke mulighetene ved nordisk litteratur til å endre sine undervisningstilbud. Lote 
opplyste om at fristen for å opprette emne til høsten 2010 er 1. februar 2010. 
Fagmiljøet ønsker primært å jobbe med å utarbeide et nytt tilbud i løpet av våren 2010.  

 
UUI-sak 42/09: Oppretting av 250-koder for gresk, latin og litteraturvitenskap 

 
Vedtak:  
UUI vedtar oppretting av de foreslåtte 250-emnene for allmenn litteraturvitenskap, gresk og 
latin med virkning fra høsten 2010.  Dette innebærer oppretting av GRE251, GRE254, 
LAT251, LAT254, ALLV251, ALLV252. Samtidig legges følgende koder ned: GRE201, 
GRE204, LAT201, LAT204.  
Emneplaner og studieplaner som er lagt frem i vedlegg 1-3 vedtas som foreslått med virkning 
fra høsten 2010.  
 
UUI vedtar oppretting av de foreslåtte 250-emnene for allmenn litteraturvitenskap, gresk og 
latin med virkning fra høsten 2010.  Dette innebærer oppretting av GRE251, GRE254, 
LAT251, LAT254, ALLV251, ALLV252. Samtidig legges følgende koder ned: GRE201, 
GRE204, LAT201, LAT204.  
Emneplaner og studieplaner som er lagt frem i vedlegg 1-3 vedtas som foreslått med virkning 
fra høsten 2010.  
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UUI-sak 43/09: Endringer i NOLI210-L og NOSP210-L. Konsekvenser for studieplanen 
til Integrert lektorutdanning. 
 
Kinn redegjorde for saken. Som PUHF tilbakemelding i saken viser, blir det en forholdsvis 
stor eksamensbyrde på studentene i lektorutdanningen som velger NOLI210-L fordi de blant 
annet får to semesteroppgaver i samme semester. De har imidlertid også muligheten til å velge 
NOSP210-L, som har skoleeksamen.  
 
Vedtak:  
UUI vedtar de foreslåtte endringene i NOLI210-L og NOSP210-L med virkning fra våren 
2011. Studieplanen for MAHF-LÆNO oversendes Programstyret for lærerrutdanningen ved 
UiB for endelig vedtak. Endringene i studieplanen for MAHF-LÆNO vil gjelde fra 
innføringen av nye koder på nordisk, dvs fra høsten 2010.  
 
 
UUI-sak 44/09: Sparetiltak på NOSP103 og NOSP103-F våren 2010 
 
Kinn redegjorde for saken. Nordisk språk har i en del tid hatt for stor undervisningsbyrde i 
forhold til faste ressurser, blant annet fordi en forholdsvis stor andel av kollegiet er ute i ulike 
typer permisjoner.  
Nordisk språk vil spare 200 timer undervisning på å ta bort mappen fra emnene NOSP103 og 
NOSP103-F våren 2010, i tillegg til 400 timer i lesing, veiledning og sensur av mappene.  
 
Nymoen meldte fra om at det kan komme tilsvarende sparetiltak på nordisk litteratur. 
Foreløpig ser det ut til at den største krisen kommer høsten 2010 for litteratursiden. Akkurat 
hvordan bildet blir er foreløpig ennå usikkert.  
 
Vedtak: 
UUI vedtar å endre vurderingsformen på NOSP103 og NOSP103-F til en seks timers 
skoleeksamen med gyldighet i vårsemesteret 2010. 

 
 

UUI-sak 45/09: Krav til emnerekkefølge i masterstudiet? 
 
Studieleder Lote redegjorde for forslaget som går ut på å formalisere krav om at kandidatene 
som leverer masteroppgaven til endelig sensur, først skal ha avlagt emnene i kursdelen i 
masterstudiet. 
 
Det var forholdsvis stor skepsis til nødvendigheten av dette tiltaket på møtet, det er ikke 
grunnlag for å gå videre med saken.  
 
 
27.10.09 
 
Thorsteinn G. Indridason 
undervisningsleder 

Ranveig Lote 
studieleder 

 
Merknadsfrist : tirsdag 3. november 
Ingen merknader kom inn. 
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Orienteringssak b) Referat FFU 
 

 
Universitetet i Bergen 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 
___________________________________________________ 
 
REFERAT FRA MØTE I FFU 21. OKTOBER 2009 

Tid: kl. 14.15-15.00 

Sted: Rom 435, HF-bygget 

Til stede: Fra FFU: Erik Bjerck Hagen, leder, Knut Ove Arntzen, Koenraad de Smedt 

og Gjert Vestrheim. Jill Walker Rettberg hadde meldt forfall. Fra administrasjonen: 

Håvard Østrem Peersen (referent). 

Saker: 

1. Tildeling midler til forskningsformål og publiseringsstøtte. 

Følgende søknader tilrås innvilget (enstemmig): 

Henning Laugerud; kr. 12 000 i publiseringsstøtte 

Siri Meyer; kr. 7 990 i publiseringsstøtte 

Pär Sandin; kr. 5 148 til forskningsformål (oppstartsmidler) 

Helg Dyvik; kr. 11 400 til forskningsformål (konferansedeltakelse) 

Forskergruppen Teater. Scene og scenisk uttrykk, ved Trolie: kr. 12 000 (startseminar) 

 

Følgende søknader tilrås ikke innvilget (enstemmig): 

Pål Bjørby: søknad om kr. 40 000 til reiser til arkiv i England og USA 

Ragnhild Anderson: kr. 16 240 til å gjennomføre pilotstudie/masketest i forbindelse 

med prosjektet ”Dialektendringsprosessar på Vestlandet”. 

Søknad fra Sigrid Lien om støtte til konferansedeltakelse i Stockholm 4-5 februar 

2010 overføres til ny utlysning ved instituttet med søknadsfrist 20. januar 2010. Ved 

denne tildelingen vil søknader som gjelder reiser m.v. bare kunne støttes hvis det er 

sendt søknad til Melzterfondet, med søknadsfrist 1. desember. 

 

2. Eventuelt 

Koenraad de Smedt etterspurte en klarere forskningsstrategi fra instituttets side. 
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Orienteringssak c) Orientering om personell og stil linger høsten 2009, 
faglige og administrative 
 
Orientering om personell og stillinger, faglige og administrative.  11/9/09 
 
Vitenskapelige stillinger i utlysning 
Fag / stilling Søknadsfrist 

(år-md-dd) 
Leder komité Merknader 

Klassisk-latin (2.gangs 
utlysning). Førsteamanuensis 

09-02-28 Sverre Bagge CMS ut perioden. 
Prøveforelesning/intervju 
i desember 

Prosjektet "Ludvig Holbergs 
skrifter" Fagleg leiar/ 
hovudredaktør (forskar kode 
1109) 

 
09-10-01 

  

Nordisk – lærerutdanning, 
førsteamanuensis 

09-10-11  Søkerliste vedlagt  

 
Offentlig søkerlister 
Navn Alder Stilling Kommune Kjønn 
 
Nordisk lærerutdanning 
− Apelseth, Arne, 52, Førsteam. ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Stavanger M 
− Goga, Nina, 40 førsteamanuensis norsk Høgskolen i Bergen Bergen K 
− Gujord, Heming, 41, Førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap Bergen M 
− Lund, Eva Walde 28 Lektor ved Bjørgvin videregående skole (100%, 50 % permisjon), 50 

% vikariat ved UiB, Bergen K  
− Vassenden, Eirik, 38, Forsker ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, 

UiB Bergen M 
 

Ludvig Holbergs skrifter 
− Vinje, Eiliv 57 1.amanuensis Høgskolen i Bergen Bergen M 
 
Endringer i administrasjonen 2010 
− Fødselspermisjon: Marit Aall Henriksen, studiekonsulent kunsthistorie, digital kultur, 

teatervitenskap, retorikk 
− Fødselspermisjon: Erna Synnøve Kjensjord, studiekonsulent lærerutdanning (hele 

fakultetet) 
 
Siden vi er bedt om å vurdere alle ledige stillinger, har vi bedt om følgende dekning i 
perioden:  
Kristian Bjørkelo, 50%, studiekonsulent kunsthistorie (øker stillingsprosent fra 50-100) 
Utlysning 80% stilling som studiekonsulent lærerutdanning, teatervitenskap og digital kultur 
Økning 20% Francisca til full stilling 
Til sammen 150 % dekning for stillingene i perioden for fødselspermisjon 
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SAKER OG SAKSPAPIR 
 

SAK 25/09 Økonomien ved HF og LLE. Diskusjonssak 
 

- Utdrag fra fakultetsstyresak 85/09 ”BUDSJETT 2010  – PRINSIPPER FOR 
FORDELING ” 
Les hele saken på nettet http://link.uib.no/?sMin  
 
Pkt 2 a – Instituttbudsjettet 
Etter at lønn er budsjettert, budsjetteres drift for instituttene og sentrene. Dette inkluderer 
timelærer- og sensurutgifter. Det avsettes en samlet ramme for grunnenhetenes drift i 
fakultetsbudsjettet. I 2010 er dette redusert med 2 mill pga svikt i resultatinntekter på til 
sammen 5 mill for studie- og forskningssiden. Driftsbudsjett er derfor anslått til 21,6 mill for 
2010 og fordeles på følgende måte: 
- Først fordeles midler som er trukket inn fra instituttene i 2009, anslått til 4 mill 
Deretter fordeles: 
o midler til forskningstermin på bakgrunn av antall faste førstestillinger ved instituttet, samlet 
ca 1,2 mill 
o belønningsmidler på bakgrunn av avlagte master og doktorgrader kr. 2,5 mill (ca 1 % av 
fakultetets totale grunnbudsjett i 2009) 
o driftsbudsjett til grunnenhetenes stipendiater og postdoktorer, ca 2 mill 
o sensurmidler på lavere grad på bakgrunn av avlagte årsenheter, ca 1,1 (redusert med 0,2 mill) 
o Særbevilgninger ca 8 mill som blant annet inkluderer: drift instituttleder, frikjøp dekanus/ 
prodekanus, forskerskoler, drift lærerutdanningen, styrking av fag; Musikk/Arabisk/ 
Italiensk/Japansk/Russisk, drift; Region og regionalisering/Midtøsten/Kark/Sommerkurs 
Nordisk/ Samlinger Nordisk) 
o ekskursjonsmidler med 0,2 mill 
 
- Det som da er igjen av fastsatt ramme fordeles til instituttene på bakgrunn av avlagte 
studiepoeng. 3 % av det totale grunnbudsjettet 2009 og 2 % i 2009 ble fordelt til 
instituttene pga resultater på studiesiden. Pga reduksjon i resultatinntekter på 
utdannings- og forskningssiden vil dette i 2010 kun utgjøre 2,6 mill, dvs. i underkant av 
1 %. 
Det er ikke mulig å tildele midler til forskningsformål og publiseringsstøtte på budsjettet i 
2010. 
Det foreslås imidlertid at individuelle belønningsmidler for avlagte ph.d.- og mastergrader 
fordeles til instituttet. Instituttene står fritt til å disponere disse midlene til forskningsformål, 
publiseringsstøtte og språkvask, ev. beslutte en fordeling mellom veileder og institutt. Det er 
ikke gitt signaler i statsbudsjettet om at ordningen med små driftsmidler videreføres i 2010. I 
budsjettforslaget er det allerede lagt inn 1,1 mill som fakultetets andel av små driftsmidler. 
Dette vil ev. legges inn i instituttenes driftsramme i tillegg til de avsatte 21,6 mill. 
Det er et mål at instituttleder skal ha størst mulig handlingsrom innenfor fastsatte rammer. Det 
fordelte driftsbudsjettet må derfor sees på som en ramme grunnenhetene selv kan prioritere 
innenfor. Timelærermidler må disponeres av instituttenes driftsbudsjett. 
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- Orientering om budsjett ved LLE 2010- noen genere lle føringer 
 
2009 har vært et stramt år for budsjettet ved LLE, og instituttledelsen har forsøkt å stramme 
inn og effektivisere driften, med god hjelp og støtte fra fagmiljøene.  
 
Fakultetet har ennå ikke klart å snu underskuddstrenden, og det vil også bli en svikt i 
resultatinntektene for 2010. Dette betyr et enda strammere budsjett for neste år.  
 
For LLE betyr dette ytterligere reduksjon i driftsbudsjettet. Fakultetet varsler at det ikke blir 
penger til publiseringsstøtte og reisestøtte. Det blir noe til ekskursjoner (0,2 på fakultetsnivå). 
Prodekan for forskning meldte i møtet 11/11 at det var sterke signaler om at Små driftsmidler 
skal videreføres i 2010. Dette vil da bli en sentral kilde for våre forskere til forskningsmidler.   
 
Reduksjonen i driftsbudsjettet er mye basert på resultattildelingen. Tildelingen baserer seg på 
avlagte studiepoeng på lavere grad ved LLE-fagene i 2008. Hos oss har 
studiepoengproduksjonen gått ned.  
 
Forskning 
Fakultetet setter ikke av øremerkede midler til publisering og forskning. Dette betyr at 
instituttet ikke kan sette av særlige midler til dette.  
Instituttet vil få overført belønningsmidler, og instituttlederne foreslår en fordeling 50/50. 
LLE foreslår videre at dette blir fordelt en nøkkel 40 til generell drift, 10% til en felles 
forskningspott og 50% til forskerne.  
 
Felles instituttbudsjett vil ikke ha noen mulighet til å støtte forskningsformål utenom denne 
potten, og øremerkede midler.  
 
Undervisning: ekskursjon, vikarer, timemidler og sensur 
 
Ekskursjon: i forslaget fra fakultetet ligger det an til 200 000 til ekskursjonsmidler, fordelt på 
fakultetet. En foreløpig høring har vist at emnet KUN202 er et ekskursjonsemne, med tur til 
St.Petersburg. De ber  om 50 000 kroner i reisestøtte, i tillegg til egenandel for studentene. 
Emnet har vært kjørt før. 
Teatervitenskap har tidligere sagt at de har ønsker om å kjøre ekskursjon høsten 2010, men 
har ikke kommet med noen tilbakemeldinger på den foreløpige undersøkelsen.  
Digital kultur planlegger en reise til Sverige med masterstudenter, men kommer ant ikke inn 
under denne ordningen.  
 
Vårens timebudsjett er planlagt så stramt som mulig, men det vil være enda mer fokus på 
budsjettet fremover, og at fagmiljøene ikke kan få timemidler ut over de midlene som 
miljøene har til rådighet.  
Stipendiater: vi vil ikke ha muligheter for å gi pliktarbeid til flere stipendiater 
Sensur på lavere grad: utgiftene vi har til sensur jmf ressursregnskap for høsten 2008/våren 
2009 (jmf studieplanfestede eksamensformer, faste satser og studenttall), er mer enn dobbelt 
så store som summen vi får overført fra fakultetet til instituttet. Dette misforholdet kan bare 
endres ved endringer i sensur- og eksamensordningene. Dette må reduseres fra høsten 2010.  
Utgifter til reise mht sensur må også reduseres kraftig. Det har vært fokus på dette i 2009, og 
fokuset vil bli enda sterkere i 2010.  
 
Driftsutgifter 
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Vi har hatt innsparinger i driften i 2009, og vil se på hvordan det er mulig med ytterligere 
nedskjæringer. Her har vi fokusert på de fleste områdene innenfor generell drift.  
 
I 2009 var det beregnet for lite utgifter til datamaskiner. Dette er vårt viktigste arbeidsredskap, 
og vi er nødt til å prioritere dette for maskiner som går i stykker.  
 
 
SOS 
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SAK 26/09 HMS-arbeidet ved LLE – status 2009 og rev isjon av plan for 
2010. Vedtakssak 

- Gjennomgang av HMS-arbeidet 2009. Er målene nådd?    
 
 
HMS-arbeidet ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier har følgende mål: 
 

− Vi vil jobbe mot en arbeidskultur som er tuftet på dialog, åpenhet, utvikling og 
gjensidig tillit både innad i fagmiljøene, mellom de ulike fagmiljø og mellom 
fagmiljø, administrasjon og ledelse  

− Vi vil jobbe for et arbeidsmiljø der folk trives 
− Vi vil jobbe for at det fysiske arbeidsmiljøet skal være positivt for den fysiske og 

psykiske helse og trivsel  
 
Hvordan er disse målene nådd?  

 
Forslag til handlingsplan og tiltak  
 
TILTAK HVORDAN  ANSVARLIG RESULTAT 

NOV 09 

 

 
Sosiale tiltak/samlinger 
 

    

Kakelunsjene Fortsette tiltaket  Administrasjonen OK  
Vi feirer en bok I forbindelse med 

kakelunsjer ved 
nyutgivelser 

Erik/Håvard OK  

Feiring runde dager Etter avklaring med 
jubilant iht. 
retningslinjer 
 

Administrasjonen OK  

Sommeravslutning 
 
Juleavslutning 

 For dato og initiativ: 
adm 
 
Kan være aktuelt med 
egen komité for 
gjennomføring 
 

OK 
 
OK 

 

 
Det fysiske arbeidsmiljøet 
 

    

Rot etter 
flytteprosess 

Komme med ny 
fremdriftsplan for 
opprydding av 
rot/ferdigstilling 

Ledelsen ved LLE Fremdeles litt 
rot, men svært 
mye er gjort. 
90% 
gjennomført?  

 

Inneklima Informasjon/kartlegging. 
Hva har EIA og BHT 
kommet fram til? 

Ledelsen tar kontakt 
med fakultet/EIA 
/BHT 
 

OK. Kartlegging, 
infobrosjyre til 
alle, tatt tak i en 
del kontor.  

 

HMS-runde Gjennomføre HMS-runde 
ved instituttet og følge 
opp resultatene 

HMS-kontakt Jorunn 
Nedreberg 
Verneombud 

OK. Punkt fra 
runden som bør 
følges mer opp?  
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Forbedre kommunikasjon på instituttet  
 
Medarbeidersamtaler Videreføre 

medarbeidersamtaler for 
alle tilsatte samt 
stipendiater / postdoc / 
andre midlertidige 
 
Tilbudet er frivillig  
 
 

Instituttleder: Faste 
vitenskapelige tilsatte 
samt admsjef 
Forskningsleder: 
stipendiater/postdoc 
(fra 2009) 
Undervisningsleder: 
Midlertidige 
undervisningsstillinger  
Administrasjonssjef: 
administrativt tilsatte 
samt teknisk/arkiv 

Status: 
gjennomført for 
de fleste i 
adminstrasjonen 
Gjennomført for 
stipendiater 
(alle?)  
Ikke 
gjennomført for 
faste 
vitenskapelige 
og for 
midlertidige  

 

 Kalle inn til allmøte 
angående aktuelle saker 

Ledelsen OK  

 Nyhetsbullentin fra 
instituttleder hver 14. 
dag 

Instituttleder Sendt ut et par 
ganger. Ikke 
etterspørsel?  

 

 Oversikt over hvem gjør 
hva i administrasjonen 

Admsjef OK. Sendt ut ca 
tre ganger og 
lagt i 
posthyllene.   

 

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

Admsjef i samarbeid 
med Jorunn 
Nedreberg og 
brannvernansvarlige  

Noen har deltatt 
på kurs, liten 
interesse. 
Brannvernøvelse 
gjennomført 
11/11/09 

 

HMS-møte  Instituttleder 
Aktuelt med egen 
komité for å 
planlegge  opplegg/ 
program  

Avholdt 
28/10/09 

 

 
 

- Forslag til Plan for HMS-arbeidet 2010 
  
MÅL for HMS-arbeidet  
 
HMS-arbeidet ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier har følgende mål: 
 

− Vi vil jobbe mot en arbeidskultur som er tuftet på dialog, åpenhet, utvikling og 
gjensidig tillit både innad i fagmiljøene, mellom de ulike fagmiljø og mellom 
fagmiljø, administrasjon og ledelse  

− Vi vil jobbe for et arbeidsmiljø der folk trives 
− Vi vil jobbe for at det fysiske arbeidsmiljøet skal være positivt for den fysiske og 

psykiske helse og trivsel  
 

Oversikt over HMS-ansvarlige ved instituttet  
 
HMS-ansvarlig: Instituttleder Stein Haugom Olsen 
HMS-kontakt i administrasjonen: Solveig Steinnes (adm.sjef / Jorunn Nedreberg, 
adm.konsulent) 
Verneombud: Eli Kristine Knudsen, Tor Trolie (vara), Alf Edgar Andresen (vara) 
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Byggansvarlig (Brannvern): Kristin Skogedal (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 ved 
utgivelser 

Erik/Håvard Ca en fredag i 
måneden 
 

Sommeravslutning 
 
Juleavslutning 

 For dato og initiativ: 
adm 
 
Kan være aktuelt med 
egen komité for 
gjennomføring 

Medio juni 
 
Medio 
desember 

 
Det fysiske arbeidsmiljøet 
 
TILTAK HVORDAN  ANSVARLIG NÅR 

Rydde korridorer og 
møterom   

Ting som blir satt til 
oppbevaring i 
korridorene blir kastet 
/ fjernet 

Ledelsen ved LLE 
Administrasjon 
Alle 

Jevnlig 

HMS-runde Gjennomføre HMS-
runde ved instituttet og 
følge opp resultatene 

HMS-kontakt Jorunn 
Nedreberg 
Verneombud 

Første kvartal 
2010 

 
 
Kommunikasjon og samhandling  
 
TILTAK HVORDAN  ANSVARLIG NÅR 

Kommunikasjon i 
fagmiljøene 

Oppmuntre til fastere 
møter i fagmiljøene, 
både formelle og 
uformelle  

Instituttledelse / 
fagkoordinator 

 

Fokus på og 
anerkjennelse for 
undervisningsinnsats 

Forum for undervisning  
Følge opp forslag om 
pris for undervisning 

Undervisningsleder 
Instituttleder 

Plan innen 
utgangen av 
februar 2010 

Medarbeidersamtaler Med faste 
vitenskapelige samt 
administrasjonssjef 

Instituttleder 
 

 

Medarbeidersamtaler  Med stipendiater/  
postdoc / midl. 
forskere 

Forskningsleder  

Medarbeidersamtaler Med midlertidige 
undervisningstilsatte 

Undervisningsleder  

Medarbeidersamtaler Med administrativt 
ansatte 

Administrasjonssjef  

Medbestemmelse og 
informasjon 

Allmøter om aktuelle 
saker 

Ledelsen Ved behov, 
minst en gang 
i  semesteret 

Siling av informasjon Nyhetsbullentin fra 

instituttleder hver 14. 

dag 

Instituttleder  
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Brannvernrutiner Utvikle rutiner, sørge 
for at alle har fått 
tiltrekkelig 
brannvernopplæring 

Admsjef i samarbeid 
med Jorunn Nedreberg 
og 
brannvernansvarlige  

Løpende 

HMS-møte  Instituttleder 
 

Dato fastsettes 
før vår -10 
Avholdes høst 
10 

 
 
 

- Oppsummering HMS-runde 2009 
 
På HMS-/vernerunden fikk vi tilbakemeldinger under samtlige punkter på skjemaet.  Vi 
rapporterer nå videre til ledelsen eller andre instanser ved UiB.  Vær snill å purre/ etterlyse 
tiltak eller tilbakemelding om nødvendig.        
 
Økonomien til HF-fakultetet, og dermed LLE, er svak.  Men utstyr som er nødvendig for å 
ivareta helsen, prøver man å finne penger til.  
 
Under alle punktene var det flere som hadde som eneste kommentar at alt var helt i orden.  
Videre kom bl.a. dette frem: 
 
Ergonomi:  
Spørsmålene dreide seg om stoler, arbeidsbord – bl.a. heve-og-senkebord, 
tastatur, ”mousetrapper”, databriller, bokhyller, skuffeseksjoner, arkivskap m.v.  Her er bl.a. 
fysioterapeut ved Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen kontaktet, en del utstyr er bestilt, og 
noe skaffet til veie via Driftstjenesten.   
 
Kognitiv ergonomi: 
Problemer når intranettet ikke virker, da kan vi ikke skrive ut.  IT-personer er ikke 
tilgjengelige før 08.00. 
 
Regnskap m.v. Ikke klart hvor mye som er igjen på forskjellige analysenummer, og hva som 
viser til hva på lønnslipper; reisekompensasjon for eksempel.  Her trenger man et mer 
gjennomsiktig system. 
 
Arbeidsbelastning: 
Stort arbeidspress med tidsfrister og stress.  Noen savner poster i arbeidstidsregnskapet der en 
kan føre en rekke oppgaver som deltakelse i komiteer, planlegging av neste semesters 
undervisning m.v.  Å ha timebetalt arbeid er en stressfaktor.  På Norsk som andrespråk  - 
Norskkursene er det undervisning til kl. 18.00, noe som representerer en belastning. 
 
Arbeidsinnhold:  
Hvordan skal man få midler til oppdatering av fagkunnskaper  - ta betalingskurs for eksempel, 
når fakultetet/instituttet har underskudd?  Kan instituttet arbeide for at det blir satt av midler 
sentralt? 
 
Stipendiater; er det en ide at disse får medarbeidersamtale med fagkoordinator som et 
supplement til medarbeidersamtale med instituttleder?   
 



 side 17 av 30 

 

Mellommenneskelig trivsel: 
Det er bra at vi har lunsjrom i 4. etg. slik at en kan treffe andre i løpet av arbeidsdagen.  Det 
kan være en litt ensom jobb å være på prosjekt, å være stipendiat eller foreleser/forsker.  
Ønske om flere møteplasser, flere fagligsosiale tiltak.  
 
Lys og belysning:  
Spørsmål om lamper, lysrør, flytting av kontakter, gardiner, solskjerming/ blending og 
persienner tatt opp med bl.a. Eiendomsavdelingen.  Noe er ordnet.  Persienner mener 
Eiendomsavdelingen at instituttet må bekoste selv.   Verneombud v/LLE vil undersøke om det 
likevel er Eia som har ansvar for dette.    
 
Klima og luftkvalitet:   
Radiatorer er sjekket og luftet.  Det ble meldt om støy fra ventilasjonsanlegget på enkelte 
kontor.  Driftsavdelingen/Eiendomsavdelingen har prøvd å utbedre dette.  Tre-fire ansatte har 
meldt fra om alvorlige plager som de antar har sammenheng med inneklima.  Yrkeshygieniker 
Ragnar Flo ved HMS-seksjonen har vært på befaring på kontorene deres samt intervjuet dem.  
Tiltakene han har foreslått er nedvasking, gjelder alle, bokskap i ett tilfelle, ny linoleum i ett 
tilfelle og hette rundt vifte for å dempe luftstrøm inn i rommet i ett tilfelle.   
 
Arbeidslokaler/personalrom: 
Så godt som samtlige ansatte ønsket å beholde HF-kantinen.  Dessverre valgte SiB likevel å 
legge den ned.  Spørsmålet om lokalet kan disponeres av de ansatte i HF-bygget har vi ikke 
fått et skikkelig svar på.  Vi vil ta det opp igjen med SiB, Eia, HF-fakultetet. 
   
Flere professorer ønsket seg større kontor.  De har møter på kontoret.  Det blir i trangeste 
laget.   
 
Enkelte ansatte som deler kontor ønsket seg trådløse telefonapparater slik at de kunne gå ut av 
felleskontoret hvis de ville snakke uforstyrret eller ikke forstyrre de andre.  Disse er nå skaffet 
til veie via BRITA. 
 
Dusj/garderobe for ansatte i HF-bygget er nå i bruk; rom 137 i første etasje.   
 
Orden, renhold, vedlikehold 
Det kom kommentarer til dette under flere punkter.  Støv må man tørke selv.  Renholdet 
kan/må bli bedre, det foregår vel raskt og slurvete, antakelig fordi det er satt av for kort tid.  
Kanskje de burde vaske litt oftere i krokene og litt sjeldnere midt på gulvet der alle ser det.  
Kanskje er det en ide å ha hovedrengjøring av kontorene innimellom, ikke bare før nytilsatte 
flytter inn.   
 
Vedlikehold av kopimaskiner og skrivere; stadig vekk er det noe galt med disse.  Når 
intranettet ikke virker, kan man ikke skrive ut.   Heldigvis er det mulig å bruke kopimaskin på 
postrommet uten å ha med seg kort.          
 
Miljø: 
Uteområdet rundt HF-bygget skal oppgraderes i løpet av høsten 2009.  Vindussjakter rundt 
Sydnesplass 12/13 der Teaterarkivet holder til, må ryddes for løv.     
 
Egne behov: 
Ingen vet hvor det ble av kjøleskap i S-blokken i 2. etg, og hos ANA i 4. etg. 
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En ansatt etterlyste sofa og fikk det slik at vedkommende kan legge seg nedpå når hodepinen 
melder seg.  
 
Ett kontor er vegg i vegg med undervisningsrom.  Det er vanskelig å konsentrere seg der.  
Dette må Eiendomsavdelingen få beskjed om. 
 
I fjerde etasje er det et lite bord rundt håndvasken.  Denne utformingen er praktisk når man 
må sette fra seg det en vasker.  Kjekt om dette blir standard også ellers på bygget.  I noen 
håndvasker er det sprekker. 
 
Andre spørsmål fra HMS-runden:  
Det trengs maling av tak på mange kontorer og nytt gulvbelegg.  
 
09.09.09     
Eli K. Knudsen, verneombud 
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- Oppsummering HMS-møtet 2009 
 
 
HMS-dag ved LLE 28. oktober 2009 
HF-kantinen, 9-12 
 
Til stede: fagmiljø fra norskkursene, lingvistikk, nordisk, allmenn litteratur og 
administrasjonen. Ca 35 stk   
Ikke til stede: fra fagmiljøene kunsthistorie, klassisk, teatervitenskap og digital kultur.  
 
Innledning ved instituttleder Stein Haugom Olsen 
om HMS-arbeid og det psykososiale arbeidsmiljøet 
  
Hvorfor er dette møtet nødvendig?  
HMS-runden legger vekt på det fysiske miljøet og er lett å diskutere.  
Det psykososiale arbeidsmiljøet i to deler. En del er det som angår oss alle og er tema for 
møtet i dag. En annen viktig del av det psykososiale arbeidsmiljøet går på konflikter og kan 
defineres som personalsaker. Slike konflikter bør ikke ”bæres til torg” i et HMS-møte. Dette 
møtets tema ligger i det som er mellom det fysiske arbeidsmiljø og eventuelle tyngre 
konflikter.  
 
Det er utfordringer for det psykososiale miljøet. Spesielt nå: Vi er i en situasjon der vi hele 
tiden må konfrontere medarbeidere med nedskjæringer og kutt – det er ikke uten å komme 
forbi at dette fører til større slitasje på fagmiljøene.  
 
Oppsummering og erfaringer fra HMS-runden i vår 
Eli KristineKnudsen, verneombud  
 
HMS-runden (vernerunden) dreier seg om det fysiske miljøet, og har handlet mye om stoler, 
bord, databriller og persienner. Vi har forsøkt å løse en del problemer, og mye har blitt løst, 
men noe stopper på økonomi. Hva skal eiendomsavdelingen bidra med, hva skal vi bidra med?  
Kontorer og størrelser på kontorer – en del som synes det er viktig. Dette kan ikke alltid løses. 
Ros til Jorunn Nedreberg – som følger opp det fysiske arbeidsmiljøet på en omtenksom og 
omgående måte.  Kantinen – det er folk som arbeider for at folk kan bruke kantinene, selv om 
den ikke er drevet av SiB.  
 
Spørsmål: Det er et problem med den generelle treghet som preger systemet. Hvorfor blir ikke 
tiltak fulgt opp? Hyller, såpedispensere etc.   
Solveig: Vi purrer på EIA. EIA kommer eller kommer ikke.  
 
En del spørsmål om renhold og vasking. Vaskingen går på anbud. Dersom det er konkret 
utilfredshet med vaskingen, så meld dette inn til Jorunn/Anne-Ma som melder dette videre til 
vaskepersonale eller til husøkonomen. Den enkelte har også ansvar for å holde det ryddig, slik 
at det faktisk er mulig å komme inn og vaske.    
 
Det psykososiale arbeidsmiljøet avhengig av hver og en av oss.  
Hva med en foreleser utenfra, som kan inspirere oss litt? Forslag?    
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Trivselbarometeret. Undersøkelse i forkant av HMS-møtet 
Gjennomgang av resultatene ved Stein 
 
Det ble i forkant av HMS-møtet sendt rundt en kort enquête med spørsmål om hvordan den 
enkelte opplever det psykososiale arbeidsmiljøet. Denne undersøkelsen var ment som et 
utgangspunkt for samtale på HMS-møtet. Det var en ”flat” undersøkelse, som ikke skiller 
mellom fagområder, etasjer, eller om folk er faste, vitenskapelige, administrasjon, stipendiater 
etc.   
 
Det første spørsmålet var et åpent spørsmål: Hva er bra med ditt arbeidsmiljø?  
Her er ”gode kollegaer” eller variasjoner omkring dette på topp blant åpne svar, og nevnes av 
de fleste. Andre positive ting er selvstendighet og fleksibilitet i arbeidet.  Deretter fleksibilitet. 
Det fysiske miljøet, og at man kan arbeide i ro, nevnes også som positivt hos flere.  
 
Et annet åpent spørsmål spurte om de viktigste enkelttiltakene for at ditt arbeidsmiljø skal 
være bra. NB. Her er det i undersøkelsen ikke skilt mellom det man har og det man savner.  
  

o Verdsettelse av det arbeidet som gjøres forekommer 15 ganger. Stein kommenterer at 
dette ikke er overraskende, siden dette er et miljø der man kan trekke seg ut og arbeide 
alene. Selvstendighet er sterkt verdsatt, men baksiden av dette er at man kan føle at de 
ikke er sterkt nok verdsatt av ledelse og kollegaer.  

o Enkelttiltak – ulike aspekter ved det fysiske miljøet nevnes også.  
 
Symptomlisten 
Medarbeiderne fikk opp en rekke ”symptomer” som de skulle gi tilbakemeldinger på. Stein 
gikk gjennom svarene på denne, og en del punkter ble kommentert og diskutert på møtet. 
Svarene på denne delen av undersøkelsen er vedlagt.   
 
Stein  
o Hvilket bilde blir tegnet av arbeidsmiljøet på instituttet?  De fleste tegner et positivt bilde av 

sitt eget miljø og egen trivsel.  
o Det viktige med denne enquêten er at den definerer områder vi kan arbeide med.  
o Verdsettelse og kollegasamarbeid er viktig, og der dette bryter sammen, oppstår det 

problemer som går ut over trivselen.  
o Hvordan kan vi unngå at kollegaforhold bryter sammen? Strukturen kan være et hinder for 

tiltak.  
o Kommunikasjon mellom de som arbeider sammen i et fag er veldig viktig for at miljøet ikke 

skal surne. Når kommunikasjonen bryter sammen, kan det skje at folk blir syke.  
o Kan vi snakke sammen i miljøene og fordele arbeidsoppgaver rettferdig? Dette vil vi gjerne, 

men trenger hjelp fra fagmiljøene til å gjøre dette.   
o Vi oppmuntrer til at fagmiljøene møtes og snakker sammen relativt ofte. 
 
 
Noen innspill fra den frie diskusjonen etterpå  
(uten navn på dem som hadde innleggene) 
 
o Hva er viktig? Dette er et møte vi skal snakke om det vi ikke ”kan snakke om”? Det 

psykososiale arbeidsmiljøet. De fleste føler seg verdsatte på en ryddig arbeidsplass. HF-
bygget er rotete og forslummet. En ting. Korridorene. Fellesarealene er full av ting. 
Ledelsen har muligheter for å bestemme at det ikke skal rotes. Hva skal gjøres?  
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o Samarbeidet er viktig på fagnivå. LLE har satt inn noen tiltak på instituttnivå, men kanskje 
det er viktigere på fagmiljø.  

o Har ikke oversikt over hele instituttet, men tilhører et mikromiljø innenfor dette. Noen av de 
gamle fagmiljøene smuldrer vekk. Har forskergruppene har tatt noe fokus vekk fra de 
tidligere fagmiljøene?  

o Behov for uformelle lunsjrom.  
o Bør man snakke mer med hverandre i faggruppene? Hvem har ansvar for dette? I 

mikromiljø er dette ofte ting som bør diskuteres.  
o Samarbeid er komplekst på vårt institutt. Det viktige samarbeidet skjer i faggrupper og 

forskergrupper. Hvordan kan vi legge til rette for at disse gruppene fungerer godt? Gi 
forsknings- og formidlingsutvalget i oppgave å se litt nærmere på hvordan dette fungerer og 
hvordan forskergruppene jobber i praksis. Det er forskjell på forskergruppene. Hvordan skal 
alle forskergrupper få midler til å organisere seg på best mulig måte?  

o Hvordan skal vi få i gang en uformell struktur?  
o Er det viktig å ha mer samarbeid?  
o Bør arbeidsmiljøet være preget av glede og trivsel? 
o Deprimerte studenter. Lærere – møter med studentene.  Hvordan gjør vi dette? Dette er noe 

som kunne diskuteres mer. Forum for å diskutere spørsmål knyttet til virksomheten 
vedrørende undervisningen.  

o Verdsetting og synliggjøring - når det gjelder forskning. Ulike måter å få synliggjort på, f. 
eks utgivelse av bok. Halvparten av stillingen er knyttet til forskningsdelen. Her er det en 
viss form for tilbakemelding og synliggjøring. Hvordan blir undervisning og veiledning 
verdsatt? De tregeste studentene trenger mest veiledning, men det er også det vi får minst 
for. Det er et omvendt belønningsforhold i denne saken.  

o Hvordan synliggjøre undervisningen. Det er kjekt med penger, men det er også kjekt med 
kinesiske suvenirer og skryt. Det er anerkjennelsen folk etterlyser.  

o Det mellommenneskelige aspekt og ansvar. Det skjer stadig at kolleger har problemer og er 
nedfor. Det er viktig at den enkelte viser ansvar og støtter disse.  

o Angående rydding. Det er administrasjonen som til syvende og sist utfører mye av 
ryddingen. Men vanskelig når folk setter ting ut i gangene, og samtidig hinder dette i å bli 
kastet.  

o Er dette et møte vi bare har for å holde møtet? Kan vi svare på dette om to-tre måneder, og 
se om vi har fått resultat når det gjelder såpebeholdere, rydding i korridorene og samarbeid 
innen faggruppene, andre ting som er blitt diskutert.  

 
Møtet ble avsluttet med felles lunsj, der også flere fagmiljø deltok.  
 
 
Solveig 9/11/09 
 
Forslag til vedtak 
Instituttrådet vedtar forslag til handlingsplan for HMS-arbeidet for 2010.  
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SAK 27 /09 Oppsummering dialogmøter med fagmiljøene  og 
styringsdialog. Diskusjonssak 
 

- Oppsummering fra instituttleder ang møter med fagmi ljøene  
 
I dialogmøtene med fagmiljøene ble de følgende temaer tatt opp: ressursregnskapet våren 
2009, undervisning vår/høst 2010, gjennomstrømning master,  gjennomstrømning stipendiater, 
og registrering av publikasjoner i Frida. 
 
Ressursregnskapet 
Tallene fra ressursregnskapet for våren 2009 ble presentert for fagmiljøene og det ble påpekt 
at dette gir et utmerket redskap til å få en oversikt over ressursbruken i faget. Det har vært et 
gjennomgående problem at fagmiljøene i liten grad har vært bevisste på ressursbruk, men med 
ressursregnskapet blir det nå langt lettere å se hvor store ressurser et fagmiljø bruker på 
undervisning og hvor mange undervisningstimer som ligger bak hvert produsert studiepoeng.  
 
Undervisning vår/høst 2010 
Med noen få unntak er det nå lagt en tilfredstillende plan for undervisningen i vårsemesteret. I 
hovedsak ble derfor denne delen av diskusjonen fokusert på undervisningen for høsten 2010 
og ressursbruken i et lenger perspektiv. Ledelsen påpekte viktigheten av at undervisningen 
blir dimensjonert slik at den kan dekkes av faststillingsressursen og at det i løpet av den 
nærmeste årene også er nødvendig å planlegge for en reduksjon i faste stillinger. Det var i det 
store og hele lydhørhet for dette selv om det betyr at undervisningen på flere fagområder må 
reduseres og omstruktureres. Noen fagmiljø er allerede godt i gang med denne prosessen. 
Ledelsen understreket at en viktig forutsetning for at dette skal gjøres på en god måte, er en 
sterk bevissthet om hvilken bruk av ressurser et fagområde til enhver til har og at det er her 
ressursregnskapet et et uunværlig instrument. 
 
Fagområdene ble også oppfordret til å vurdere hvor mange plasser de vil tilby for de nye 
disiplinbaserte bachelorprogrammene. Det ble understreket at antallet plasser bør stå i forhold 
til de ressurser som et fag råder over og at fagområdene ikke burde tilby urealistisk mange 
plasser. Universitetets mål er at det skal være to søkere per tilbudt plass og et urealistisk høyt 
tilbud av plasser vil hindre et fagområde i å nå dette målet. 
 
Rekruttering/gjennomstrømning master 
Fagmiljøenes evne til å rekruttere studenter fra 100 til 200 nivå og videre til mastergrad 
varierer en god del. Flere av fagmiljøene synes å ha gode strategier når det gjelder å bringe 
studenter fra et nivå til det neste, mens rekrutteringen i andre fagmiljøer er lav. Enkelte  
fagmiljøer er også i ferd med å utarbeide strategier for å rekruttere masterstudenter fra andre 
fagområder. 
 
Gjennomstrømingen av masterstudenter er generelt for lav, men ligger i enkelte fagområder 
på et rimelig høyt nivå. På disse fagområdene gjennomfører ca. 70% av studentene på normert 
tid. Dette er imidlertid et problem som ledelsen ønsker at fagmiljøene skal arbeide videre med. 
 
Rekruttering/gjennomstrømning ph.d. 
Rekrutteringen til de forskjellige fagområdene er i det store og hele tilfredstillende dersom 
man ser rekruttering i forhold til fagområdenes størrelse og fremtidig rekrutteringsbehov. 
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Gjennomstrømingen varierer derimot en god del. I enkelte fagmiljøer fullfører nesten alle 
ph.d. kandidatene på normert tid, men i andre miljøer bruker flertallet av stipendiater mer tid 
enn det som er normert. Her understreket ledelsen viktigheten av  veileder og oppfølging både 
av veileder og fagmiljø.  
 
Registrering av publikasjoner i Frida 
LLE har i det store og hele en tilfredstillende produksjon av publiseringspoeng og alle 
fagmiljøene bidrar til dette resultatet. Ledelsen understreket imidlertid viktigheten av 
å ”skjele” til dette systemet når man skriver noe som man tar sikte på å publisere. Dette 
innebærer (1) å identifisere tidsskrifter og forlag som er tellende når man skal publisere en 
artikkel eller en bok, (2) å melde inn tidskrifter og forlag slik at de blir tellende, og (3) arbeide 
for å få aksept for nye publiseringskanaler som tellende i FRIDA. Det ble også understreket 
fra ledelsen at å registrere er viktig fordi antallet registrerte publiseringspoeng blir brukt som 
argument for tildeling av ressurser instituttene i mellom. 
 
Temaer tatt opp av fagmiljøene 
Det sentrale punkt for fagmiljøene var å få en redegjørelse for hva den permanente reduksjon 
av fastlønnsbudsjettet ville bety for dem. Dette kunne ikke ledelsen på det nåværende 
tidspunkt si noe om, men henviste til at det vil foreligge en anbefaling fra fakultetets 
fagdimensjoneringskomité såvel som en innstilling fra instituttets egen fagdimensjonerings 
komité. Det eneste instituttledelsen kunne opplyse om var at instituttet måtte forventes å miste 
tre til fire stillinger i de neste tre årene.  
 
Stein Haugom Olsen 
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- Referat fra styringsdialog med fakultetet 5. nove mber 2009  
 
Rom 435, HF-bygget, kl 14-15.30 
 
Til stede fra fakultetet: Dekanus Gjert Kristoffersen, prodekan Lillian Helle, visedekan Jan Oldervoll, knt. 
fakultetsdirektør Tine Moe, knt. assisterende fakultetsdirektør Sonja Dyrkorn og studiesjef Ronald Worley 
 
Til stede fra LLE: instituttleder Stein Haugom Olsen, undervisningsleder Thorsteinn Indridason, 
forskningsleder Erik Bjerck Hagen, studieleder Ranveig Lote og administrasjonssjef Solveig Steinnes 
 
Dagsorden 
Fakultetet hadde på forhånd sendt ut noen tema til diskusjon, disse var:  
 
- Økonomi 
- Oppfølging av arbeidstidsregnskap 
- Skal det fastsettes måltall for instituttene? 
- Kjøp av tjenester fra AKSIS, kartlegging 
- Frikjøp fra undervisning ved eksternt finansierte forskningsprosjekter 
 
Instituttleder hadde på forhånd levert inn to notat til fakultetet, til diskusjon på møtet. Disse handlet om 
regler for frikjøp undervisning, og et notat om kommunikasjon mellom fakultet og institutt.  
 
Økonomi 
Fakultetet spurte instituttet om hvordan vi møter utfordringene knyttet til økonomi i de kommende årene.  

- instituttet arbeider for å dimensjonere fagtilbudet riktig i forhold til de faste ressursrammene 
- det må bli større fleksibilitet for instituttene i forhold til å endre studieplaner, ev avlyse tilbud, 

dersom det er nødvendig i forhold til ressursene.  I tillegg vil det være en fordel om endringer 
internt på emner kan ferdigbehandles ved instituttene. Dette vil også spare tid i prosessen.  

- Vi har jobbet, og jobber med oversikter over hvordan vi bruker midlene. Ikke spare oss til fant – 
dvs. kutte tilbud som gir oss god studiepoengproduksjon.  

 
Instituttleder nevnte også positivt nytt - VOX går inn med 1.5 mill for å få PRISME (fjernundervisning i 
norsk som andrespråk) på bena igjen. Kunsthistorie arbeider med å fornye fjernundervisningstilbudet som 
har vært en stor suksess i ti år.  
 
Dekan påpeker at den vanskelige budsjettsituasjonen også kan føre noe positivt med seg, fordi institutt og 
fakultet må gå gjennom driften og se hvordan man kan drive på en bedre og mer effektiv måte.  
 
Situasjonen blir vanskelig fram til utgangen av 2012. Da regner fakultetet med at vi skal komme ut av 
krisen. Det er viktig at vi da holder oss på et lavere fastlønnsbudsjett, slik at vi ikke kommer opp i det 
samme uføret igjen.  Instituttet kan regne med å miste/avgi fire stillinger fram til 2012. Haugom Olsen 
etterlyste et klart tall fra fakultetet, slik at vi kan planlegge situasjonen.  
 
Eksterne midler 
LLE ligger godt an når det gjelder innhenting av eksterne midler, og har også utsikter for å få inn flere 
prosjekt i året som kommer. Dekanus understreker at HF ligger lavest av alle fakultetene når det gjelder å 
få inn dekningsbidrag, og at dette er noe fakultetet ønsker å bli bedre på. Fakultetet arbeider nå for å 
klargjøre situasjonen omkring eksterne prosjekt, både økonomisk og organisatorisk, og dette blir en sak 
som skal opp i fakultetsstyret i desember -09 eller januar 2010.  
 
Samarbeid og kommunikasjon 
Se vedlagt brev. Haugom Olsen viste til brevet og understrekte viktigheten av at fakultetet (og instituttet) 
holder på tjenestevei i store og små saker, for å sikre god kommunikasjon og at fakultetsledelsen ikke tar 
avgjørelser i saker som hører til på instituttnivå.  
 
Frikjøp fra undervisning ved eksternt finansierte forskningsprosjekter 
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Her har instituttet allerede kommentert saken ved brev. Dekan ønsker å ta dette videre opp for å gjelde hele 
fakultetet, og tar dette opp i en sak i fakultetsstyret. Det er viktig at regler og forventninger knyttet til ev 
frikjøp blir kommunisert ut til fagmiljøene.  
 
Arbeidstidsregnskap 
Instituttet ble spurt om hvordan vi bruker arbeidstidsregnskapet. Instituttet har latt lærerne fylle ut disse 
selv på bakgrunn av ferdige maler. Det har vært en del ulik praksis i utfyllingen, særlig i forhold til 
posten ”annet”. Instituttet har til nå ikke brukt arbeidstidsregnskapene aktivt, men lagt vekt på 
ressursregnskapene i stedet. Det er et problem at ressursregnskapet og arbeidstidsregnskapet ikke viser de 
samme tallene.  
LLE orienterte om at måten vi fyller ut arbeidstidsregnskap på blir forandret fra dette semesteret.  
 
Aksis 
Fakultetet ønsker å si opp sin generelle avtale med Aksis, og ønsker i den forbindelse en kartlegging av 
hvor mye disse tjenestene blir brukt på instituttet (ikke inkludert arbeid som institutt/prosjekt betaler 
spesielt for). Denne kartleggingen bør gjøres i løpet av året. Fakultetet har til nå betalt en million kroner i 
året til Aksis for disse tjenestene, men er usikker på hvor mye av dette som blir hentet ut igjen i form av 
arbeid for instituttene.  
 
Ny mastergrad i utdanning ved LLE 
Jan Oldervoll informerte at det fra høsten 2010 skal startes opp en ny mastergrad i utdanningsvitenskap ved 
UiB, der en av studieretningene skal være i nordisk ved LLE. Det er oppnevnt en komité for å få denne på 
plass, viserektor for utdanning er formann, Oldervoll er med i komiteen. Han har vært i kontakt med 
fagdidaktiker Endre Brunstad for innspill. Fagdidaktikerne er bedt om å komme med et skriftlig innspill 
innen 24. november, til møtet i komiteen 26. november. Instituttet anbefalte på det sterkeste at også 
fagkoordinatorene ble involvert i planleggingen allerede nå. Saken var ny for ledelsen ved LLE, og det var 
mange spørsmål som meldte seg – det viktigste var dette: er det mulig å få dette til med så korte frister? 
Visedekan vil gi en bedre orientering til instituttet etter komitemøtet den 26. november.  
 
Veiledning av master- og phd-studenter fra utlandet 
LLE får hvert år en rekke master- og phd-studenter til gjesteopphold av ulik varighet. Disse får veiledning 
av vitenskapelig ansatte, og finansieres av ulike kilder. Denne veiledningen er usynlig i systemet, den 
finnes ikke i ressursregnskapet, og er heller ikke noe som kan føres opp i arbeidstidsregnskapet. LLE ber 
fakultetet se på denne problemstillingen, og komme med en løsning, slik at denne viktige biten av 
internasjonalisering og forskerutveksling ikke blir usynlig i systemet. 
 
Frister for høringsuttalelser 
Instituttet ber om å få gode nok frister for uttalelser som er prinsipielt viktige for instituttet, f. eks høringer 
angående nedlegging av program, utdannings- og forskningsmeldinger etc. Det er for mange eksempler på 
at viktige høringsuttalelser kommer med for korte frister, noe som vanskeliggjør en skikkelig behandling på 
instituttnivå.  
Fakultetet sier at de skal forsøke å gjøre dette, og også ta det videre til relevante avdelinger, som UA (jf. 
utdanningsmeldingen). Dekanen understreker at i noen tilfeller blir vi nødt til å jobbe med korte frister.  
 
Forskningsarbeidet ved instituttet 
Forskningsleder Bjerck Hagen fortalte kort at instituttet har gått gjennom produksjonspoeng, phd-
gjennomføring og eksternfinansiert forskning med alle fagmiljø, og at vi også jobber i forhold til 
forskningsgruppene ved instituttet. LLE er fornøyd med arbeidet som legges ned i forbindelse med dette.  
 
Solveig 5/11/09 
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- Stein Haugom Olsen: Notat om frikjøp og permisjon  

 
Medarbeidere ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier kan søke om 
permisjon fra sin stilling eller deler av sin stilling med forskjellig begrunnelse. Det følgende 
er en liste over de viktigste permisjoner som kan søkes om.  
 
(1)  Permisjon fra hele stillingen uten lønn 

(i) Midlertid tiltredelse i annen stilling ved samme institusjon (innvilges normalt for 
den perioden engasjementet i den andre stillingen varer) 

 (ii) Tiltredelse i annen stilling ved annen institusjon (innvilges normalt kun for et 
år)  

 
(2)  Permisjon fra deler av stillingen uten lønn (innvilges normalt ikke) 
 
(3)  Permisjon fra hele stillingen med lønn 

(i)  Utlån av medarbeider til annen virksomhet 
 (A) Med kompensasjon til LLE 

  (a)  Frikjøp til å delta i prosjekt 
(b)  Frikjøp for å påta f.eks. styrerfunksjonen ved de norske 

studiesentra i utlandet  (York, Paris) 
 (c)  Valgte eller pålagte verv 

 (B) Uten kompensasjon til LLE 
 (a)  Utlån av medarbeidere til f.eks. CMS og SKOK 

 
(4)  Permisjon fra deler av stillingen (undervisning og administrasjon) med lønn  

(i)  Forskningspermisjon (kompensasjon til LLE) 
(ii) Frikjøp til å delta i prosjekt (kompensasjon til LLE) 
(iii) Valgte eller pålagte verv 

(A)  Interne (uten kompensasjon til LLE) 
(B)  Eksterne med kompensasjon til LLE (faste verv som f.eks. prodekan) 
(C) Eksterne uten kompensasjon til LLE (ad hoc) 
 

Generelt for alle permisjoner med unntak av valgte og pålagte verv er det opp til instituttet å 
fatte avgjørelse om permisjon skal innvilges eller ikke. 
 
Problemer. 
Av de kategoriene som er nevnt ovenfor har instituttet full kontroll over (1), (2) og (4)(i). Når 
det gjelder de øvrige kategorier har imidlertid instituttet svært manglende styring. Det er tre 
grunner til dette. 
 
(1) Det er ingen allmenn forståelse ved instituttet for  at det er opp til instituttet å fatte 

avgjørelse om permisjon skal anbefales innvilget eller ikke. Medarbeidere som innvilges 
midler til frikjøp fra undervisning for deltakelse i prosjekter tar det som gitt at dette også 
gir dem rett til permisjon med lønn fra undervisnings/administrasjonsdelen av stillingen. 
Det er også en tendens til at medarbeidere ikke engang meddeler instituttledelsen av det 
foreligger slike søknader (f.eks. om deltakelse i eksterne prosjekter hvor LLE ikke er 
administrativt ansvarlig). Det er heller ingen allmenn forståelse for at såkalte 
frikjøpsmidler langt fra dekker inn de behovene som stillingen vanligvis fyller. 
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(2) Det er også manglende forståelse for at instituttet og fagkoordinator må informeres i god 
tid både om (a) søknader om frikjøpsmidler og (b) innvilgelse av frikjøpsmidler. Uten 
slik informasjon blir det umulig å ta avgjørelser om hvilke permisjoner som kan innvilges 
og hvilke som ikke kan innvilges. 

 
(3) De forskjellige fagområdene ved LLE samarbeider ikke tilstrekkelig internt innen 

fagområdet for å sikre at du nødvendige ressurser for å gjennomføre undervisningen på 
fagområdet i overstemmelse med studieplanen er til stede.  

 
Dette har ført til at undervsiningen i enkelte fagområder nå er i ferd med å bryte sammen 
dersom den ikke restruktureres radikalt. Som eksempel på dette kan nevnes 
undervisningssituasjonen i nordisk språk våren 2010. Nordisk språk har et 
undervisningsbehov for våren 2010 på 2957 timer. Fast ansatte representerer en 
undervisningsressurs på  3830 timer. Frikjøpet av fast ansatte er på 2345,5 timer. For de 
frikjøpsmidler som stilles til disposisjon for disse frikjøpstimene kan instituttet betale for 
1223 timer som gis av stipendiater og post.doc-er knyttet til de forskjellig prosjekter  etc. Det 
betyr at det for våren 2010 er et underskudd på 567,5 timer.  Jeg viser til den vedlagte 
utregningen fra fagkoordinator Torodd Kinn so gir alle detaljer. Siden frikjøpet i nordisk 
språk vil være like stort i overskuelig fremtid må undervisningen i nordisk restruktureres 
radikalt. 
 
Situasjonen med frikjøp er ikke like alvorlig å alle fagområder, men begynner å nærme seg i 
nordisk litteratur og allmenn litteratur vitenskap. 
 
 
Løsninger 
For instituttet er dette en uakseptabel situasjon. Vi ønsker derfor å introdusere de følgende 
rutiner. 
 

(1) Alle søknader om frikjøpsmidler (også de som går igjennom instituttets administrasjon 
og hvor instituttet står som administrativt ansvarlig) følges av en egen spesifikasjon av 
omfanget av det frikjøp det søkes om midler til og den summen som det søkes om til 
frikjøp. Det er særlig viktig å være oppmerksom på dette i forbindelse med søknader 
som ikke går igjennom instituttets administrasjon. Dersom det ikke foreligger en slik 
spesifikasjon på søknadstidspunktet kan søkeren ikke påregne å få innvilget permisjon 
selvom om det foreligger frikjøpsmidler.  

 
(2) Alle som innvilges midler til frikjøp må søke instituttet om permisjon for den 

prosentdelen av stillingen det ønskes permisjon fra. Søknadens behandles av 
instituttets ledelse som i samarbeid med fagkoordinator avgjør om det er mulig å 
gjennomføre undervisningen dersom permisjon innvilges. 

 
(3) For at det skal innvilges frikjøp må instituttet ha full dekning for den prosentdelen av 

stillingen det søkes om frikjøp fra. ”Full dekning” betyr i dette tilfelle lønnsmidler 
som tilsvarer lønn i det lønnstrinn for den prosentdel som det søkes frikjkøp fra. 

 
(4) Instituttet vil normalt ikke innvilge permisjon fra mere enn 25% av 

undervisnings/administrasjonsdelen av en stilling. 
 

(5) Opptjening av regulær forskningpermisjon skjer kun når vedkommende er i regulær 
stilling. En ansatt som er frikjøpt fra hele undervisnings/administrasjonsdelen av sin 
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stilling for å delta i prosjekt, opptjener ikke vanlig forskningspermisjon så lenge 
vedkommende er frikjøpt. En ansatt som er delvis frikjøpt fra undervisnings / 
administrasjonsdelen av sin stilling for å delta i prosjekt, opptjener regulær 
forskningpermisjon i den delen av stillingen hvor den ansatte ikke er i frikjøp. 

 
Dersom disse rutinene gjennomføres vil det gi instituttet mulighet til å planlegge 
undervisningen på en måte som sikrer at den kan gjennomføres i overenstemmelse med de 
vedtatte studieplaner. 
 
Instituttet ønsker å diskutere disse rutinene med fakultetsledelsen før vi sender ut dette notatet 
til instituttets ansatte.  
 
 
Bergen, 1. november 2009 

 
Stein Haugom Olsen 
Instituttleder, LLE 
 
 

- Stein Haugom Olsen: Notat om samarbeid og kommuni kasjon mellom 
LLE og fakultetet 

 
LLE har ved flere anledninger påpekt muntlig overfor fakultetsledelsen at det er nødvendig at 
saker går tjenestevei dersom instituttet skal ha mulighet for ansvarlig planlegging og 
gjennomføring av undervisning og administrative rutiner. LLE opplever imidlertid stadig at 
det skjer direkte kommunikasjon og henvendelser fra fakultetet til enkeltpersoner og enkelte 
fagmiljøer og at enkeltpersoner og fagmiljøer pålegges oppgaver uten at dette går igjennom 
instituttet og uten at instituttet engang blir informert. Vi kan nevne de følgende eksempler fra 
de to siste månedene. 
 

(1) Ved en anledning gikk en ansatt fra et av fagområdene til fakultetsdirektøren med 
oppfordring om at fagmiljøet måtte få ta opp en masterstudent fra Oslo som hospitant. 
Opptaket var allerede avsluttet, alle plassene var fylt opp og det var ventelist. 
Vedkommende tok ikke kontakt med fagkoordinator eller instituttledelse. 
Fakultetsdirektøren skrev så til instituttledelsen og oppfordret oss sterkt til å ta opp 
denne studenten. Vi fulgte ikke oppfordringen men fant det beklagelig at vi fikk en 
slik henvendelse. 

 
(2) I forbindelse med utlysningen av stillingen etter Laila Aase henvendte dekanen seg 

direkte til fagmiljøet angående stillingsbeskrivelsen og utlysningsteksten. Dette tiltross 
for at fagmiljøet som sådan ikke har noen formell status i den nårværende strukturen 
og fagkoordinator ikke har ansvar for stillingsbeskrivelse og utlysningstekst. Det er 
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instituttet som her er ansvarlig organ for både  stillingsbeskrivelse og utlysningstekst. 
Den forandring i utlysningsteksten som fremkom som et resultat av dekanens 
henvendelse til enkeltpersoner hadde dermed ikke instituttets godkjennelse. 

 
(3) En medarbeider mottok en henvendelse direkte fra fakultetet om hun var villig til å 

sitte i arbeidsgruppen som skal vurdere de tverfaglige og tverfakultære programmene. 
Deltakelse i en slik gruppe er relativt tidkrevende og griper direkte inn i disponeringen 
av en medarbeiders arbeidstid. Dermed reduseres den tid medarbeideren vil kunne ha 
til rådighet for undervisning og administrasjon på instituttet. Det ville være rasjonelt så 
vel som korrekt at denne henvendelsen gikk igjennom instituttet. 

 
(4) Fakultetet tok nylig direkte kontakt med undervisningspersonalet for PSANA-emnene 

for å få en orientering om disse emnene. Disse emnene ligger i LLEs portefølje og det 
ville det vært naturlig om en slik henvendelse hadde kommet til instituttet som så ville 
har stilt det nødvendige materialet til disposisjon og organisert nødvendige møter. 
Instituttet har den nødvendige oversikt over ressursers etc som man ikke kan forvente 
at undervisningspersonalet vil ha. 

 
LLE ønsker er godt og fruktbart samarbeid med fakultetet og vi håper at vi kan få ryddet opp i 
disse uklarhetene. 
 
Bergen, 27.10.2009  
 
Med hilsen 

 
Stein Haugom Olsen 
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SAK 28 /09 Ressursregnskap, oversikt. Diskusjonssak   

- Oversikt totalt ressursregnskap, LLE (eget vedleg g) 

- Noen kommentarer til ressursregnskapet  
 
Administrasjonen ved LLE har utarbeidet ressursregnskap hvert semester fra høsten 2007, og 
begynner nå å få en god form på dette arbeidet. Det er viktig at fagmiljøene spiller tilbake 
dersom det er feilregistreringer i regnskapet.  
  
Ressurser til fagkoordinator og emneansvar ligger i dag ikke inne i ressursregnskapene, men 
vil bli lagt inn fra høsten 2009. Ledelsen har diskutert ressursregnskapet med de fleste 
fagmiljøene, og oppfordret til at dette blir brukt aktivt i planleggingen av ressursbruk.  
 
Forskjeller mellom fagene  
Oversiktene viser at det er store forskjeller mellom fag når det gjelder hvor mange timer som 
brukes til undervisning, og innen fag, stor oversikt mellom emner. Det er viktig at fagmiljøene 
har et bevisst for hold til disse svingningene, og bruker ressursene der de synes det er faglig 
viktig. Et spørsmål som reiser seg er hvilke grunner som ligger bak den ulike ressursbruken 
mellom fag og emner. Skal det samlede bruken av ressurs per time være noenlunde likt fra fag 
til fag, eller er det grunnleggende forskjeller mellom fag, slik at noen må bruke mer ressurser 
enn andre for å holde den samme kvalitet på undervisningen? I runden med fagmiljøene ble 
dette ikke diskutert eksplisitt, men instituttledelsen ønsker å kalle inn til et allmøte for å 
presentere det samlede ressursregnskapet høsten 2008 / våren 2009.  Dette møtet er berammet 
til 27/11/09 klokken 1300, rom 400.  
 
Forskjell mellom ressurs- og arbeidstidsregnskap 
Det er avstand mellom ressurs- og arbeidstidsregnskapet, der arbeidstidsregnskapet hele tiden 
vil vise et større timeantall enn ressursregnskapet. Ressursregnskapet viser de rene timene ” 
lagt inn i undervisningen, og tar ikke med spesielle oppgaver knyttet til ulike utvalg, 
veiledning av utenlandske studenter på master og phd, etc.  
   
Registrering av master og phd-studenter i timeregnskapet 
Masterstudentene som mottar veiledning blir registrert i ressursregnskapet med veiledning i 
det semesteret de avlegger eksamen, ikke etter hvert. Dette viser den normerte ressursbruk på 
en korrekt måte, men studenter som går over tiden og ikke har rett på mer veiledning, eller 
studenter som ikke er ferdig, vil ikke vises i ressursregnskapet i det hele. Dette gjelder også 
registrering på phd-nivå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuelt 


