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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: 26. oktober 2010 
 
Til stede 
Gruppe A: Per Buvik (leder), Torodd Kinn, Gjert Vestrheim, Victoria Rosén, Tor Trolie, 
Jørgen Bakke 
Gruppe B: Ennå ikke valgt  
Gruppe C: Ranveig Lote 
Gruppe D: Arnt Robert Leganger, Fride Vangsnes, Janne Hjelle 
Solveig Steinnes, sekretær 
 
Til protokoll, innkalling og dagsorden 
− Godkjenning av innkalling. To nye o-saker. OK 
− Godkjenning av protokoll fra forrige møte. OK  
 
Orienteringssaker 

a) Referat UUI. Instituttleder pekte spesielt på punkt 37/10 – bruk av programsensorer i 
BA-programmene.  

b) Fakultetskonferansen på Voss. Muntlig orientering ved instituttleder. Tema: 
forskningsutdanning.  
- Fakultetet mener at det er ulikt hvor godt forskerskolene fungerer etter intensjonen 
- Veileders stilling er for løs i forhold til stipendiatenes doktorgradsløp 
- Midtveisevaluering i phd-utdanning skal innføres på UiB. Ulike modeller for god 
gjennomføring ble diskutert 
- Fokus på phd-utdanning som ”utdanning” – den tredje syklus 

c) HMS-møte 3. desember. Orientering om program. Ingen kommentar 
d) Stipendiatstillinger. Fire nye stipendiatstillinger ved LLE i 2010. Orientering ved 

Solveig. Gledelig nyhet.  
e) Referat FFU (utdelt på møtet). Instituttleder pekte spesielt på FFU-diskusjonen om 

prinsipper for utlysning av nye stipendiatstillinger ved LLE  
 

SAKER 
 

Sak 16/10 – Høringsuttalelse – ny budsjettfordelingsmodell ved HF 
Konkrete innspill til noen av punktene i det foreslåtte høringssvaret.  
 
Vedtak 
Instituttrådet sender inn vedlagte høringssvar med endringer som er fremkommet i møtet. 
Endelig versjon sendes rundt til siste godkjenning før det sendes inn.  
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Sak 17/10  Strategisk plan LLE 2010-2011 
Planen ble diskutert og det kom konkrete innspill til tillegg/endringer.  
 
Vedtak 
Instituttleder innarbeider de innspillene som er kommet i møtet, og sender planen ut til 
instituttrådet en siste gang. Etter dette er planen å anses som vedtatt.  
 
 
SAK 18/10 Egen målbruksplan ved LLE?  
 
Vedtak 
Instituttrådet anbefaler i første omgang ikke en egen målbruksplan ved LLE, men anmoder 
om at instituttets målbruk kommer på rett nivå i forhold til UiBs retningslinjer. Dette gjøres 
konkret ved at innkallinger og referat fra UUI og FFU fra nå blir skrevet på nynorsk.  
Instituttrådet anbefaler også at flere nettoppslag på LLE sine web-sider blir skrevet på 
nynorsk.  
 
Instituttrådet ønsker dessuten å spille ballen tilbake til fagmiljøet. Nynorsk-kompetansen kan 
bli bedre. Særlig de med utenlandsk bakgrunn har en utfordring her, siden de har vært fritatt 
fra nynorskkravet i norskopplæringen. Kan fagmiljøet lage noen målrettede, korte kurs i 
nynorsk med fokus på f. eks. nynorsk i emneplaner, nynorsk i eksamensoppgaver, bruk av 
språkressurser på nett etc.  
Potensielle nynorskbrukere har også behov for språkvasker / språkvasktjeneste dersom man 
skal kaste seg ut i en målform man er usikker på. (Gjelder også for engelsk)  
 
19/10 Forhåndstilsagn ekskursjoner 
 
Vedtak 
− Instituttrådet anbefaler at KUN256 – områdestudium får forhåndstilsagn om reisestøtte til 

ekskursjon Wien.  
− RET206 blir ikke støttet våren 2011 
− I den endelige budsjettbehandlingen våren 2011 vil det vurderes om instituttet skal sette 

av penger til ytterligere ekskursjoner blant dem som søker om å reise høsten 2011.  
 
 
Eventuelt 
Ingenting under eventuelt.  
 
 
 
28/10/10 Solveig  
 
Merknadsfrist: Innen tirsdag 2.november.  
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Orienteringssaker 
 

Orienteringssak a) Rapport fra teatervitenskaps eks kursjon til Berlin  
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Orienteringssak b) Budsjettfordelingsmodellen  - ve dtak i fakultetsstyret 
 
Muntlig orientering.   
 

 

Orienteringssak c) Fakultetsstyresak 94/10 – Langsi ktig bemanningsplan 
ved Det humanistiske fakultet 
 
Muntlig orientering fra instituttleder. I tillegg utdrag fra saken, angående omtalen av fagene 
ved LLE.  
 

- Utdrag fra sak 94/10: Omtale av fagene ved LLE  
-  

Allmenn litteraturvitenskap 
Faget har 1 avgang ved fylte 70 år i 2015. Den samlede faste staben vil i 2011 utgjøre 10 
stillinger1 inkludert 1 stilling som er utlyst etter avgang i 2011. Av disse er 7 
professorstillinger. Av de 10 stillingene er p.t. en ansatt i permisjon ut 2013 for å være leder 
for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK).  
 
Allmenn litteraturvitenskap tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengsproduksjonen pr 
årsverk ligger over gjennomsnittet, det samme er tilfellet når det gjelder publikasjonspoeng. 
Faget har x aktive ph.d.-kandidater. Allmenn litteraturvitenskap har noe eksternt finansiert 
forskning. 
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som riktig dimensjonert, og i 
følge fagdimensjoneringsrapporten er det ikke grunn til vesentlig kutt i stillingsressursen. 
Stillingen som blir vakant ved avgang i 2015 bør settes på ”venteliste” og trekkes inn dersom 
det blir nødvendig av økonomiske grunner. Stillingen som i dag er knyttet til SKOK vil fra 
2013 være en del av den faste stillingsressursen. 
 
Allmenn litteraturvitenskap 2012 - 2015 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

10 1 0 (-1) Venteliste 0 (-1) 
 
 
Digital kultur 
Digital kultur har en relativt lav gjennomsnittsalder og det er ingen avganger i perioden 2012 
– 2015.  Den samlede staben utgjør 6 stillinger (2 kvinner og 4 menn).  
 
Digital kultur tilbyr undervisning på bachelor- og masternivå.  Faget tilfredsstiller ikke 
NOKUT-kravene til akkreditering av masterstudiet og dersom dette ikke løser seg i nær 
fremtid må masterstudiet legges på is. Studiepoengsproduksjonen pr årsverk ligger under 
gjennomsnittet og det samme gjelder publikasjonspoeng. Faget har imidlertid den siste tiden 
lykkes godt med å hente inn eksterne prosjekter (EU). 
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som overdimensjonert, og 
dersom det skulle bli uforutsette vakanser i nærmeste årene bør det trekkes inn 1 stilling. 
Dette kan imidlertid ikke legges inn i planen. Digital kultur må på den annen side regnes som 
et fag med betydning for humaniora i fremtiden, og bør være en strategisk viktig del av 
fagporteføljen ved fakultetet. 
 

                                                 
1 Inkludert instituttleder. 50 % stilling er knyttet til ex.fac 
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  Digital kultur 2012 – 2015 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

6 0 0 0 
 
 
Klassisk 
Klassisk har en relativt lav gjennomsnittsalder og det er ingen avganger i perioden 2012 – 
2015.  Den samlede staben utgjør 4 stillinger, 2 på latin og 2 på gresk (1 kvinne og 3 menn). 
En av de fast ansatte er i permisjon ut 2012.  
 
Klassisk gir undervisning på alle nivå.  Studiepoengsproduksjonen pr årsverk ligger over 
gjennomsnittet, men klassisk ligger klart under gjennomsnittet med hensyn til 
publikasjonspoeng. Det er ingen eksternt finansierte forskningsprosjekter knyttet til klassisk. 
Faget har 1 aktiv ph.d.-kandidat, men tilfredsstiller ikke NOKUT-kravene for å tilby master- 
eller doktorgradsutdanning. Det bør derfor vurderes om opptak til master- og 
forskerutdanning inntil videre må legges på is.  
 
Vurdert som ett fag vil klassisk måtte anses som dimensjonert noe høyt ut fra kriteriene i 
budsjettfordelingsmodellens pkt A, men det må tas i betraktning at faget har ansvaret for to 
studieprogram, gresk og latin. Det er likevel ikke spesielle hensyn som tilsier en økning i 
bemanningen. 
 
Klassisk 2012 – 2015 
Antall stillinger 2011 Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

4 0 0 0 
 

 
Kunsthistorie 
Kunsthistorie har ingen avganger i perioden 2012 – 2015.  Den samlede staben vil i 2011 
utgjøre 8 stillinger inkludert stilling som nå er under utlysning etter avgang i 2010 (p.t. 4 
kvinner og 3 menn).  
 
Kunsthistorie tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengsproduksjonen pr årsverk ligger 
høyest ved fakultetet, selv om det har vært en tendens til nedgang. Faget ligger under 
gjennomsnittet med hensyn til publikasjonspoeng og eksternt finansiert virksomhet. Faget har 
x aktive ph.d.-kandidater.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som for lavt dimensjonert når 
det gjelder undervisningsressurser. I fagdimensjoneringsrapporten blir det sagt at det ikke er 
grunn til vesentlige kutt i stillingsressursene ved faget, men basert på at faget har en relativt 
lav aktivitet på forskningssiden prioriteres det heller ikke å øke stillingsressursene de 
nærmeste årene utover den stillingen som allerede er utlyst. 

 
  Kunsthistorie 2012 - 2015 

Antall stillinger 
2011 

Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

8 0 0 0 
 
 

Lingvistiske fag 
Lingvistikk har ingen avganger ved fylte 70 år i perioden 2012 – 2015.  Den samlede staben 
vil i 2011, inkludert avgang i 2010 som ikke er erstattet, utgjør 5 stillinger. 4 mannlige 
professorer og 1 kvinnelig førsteamanuensis som er delvis knyttet til førstesemesterstudier. 
Det er i perioden 2 ansatte som fyller 67 år. 
 
Lingvistikk tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengsproduksjonen pr årsverk er blant 
det laveste på fakultetet og lingvistikk ligger også under gjennomsnittet med hensyn til 
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publikasjonspoeng. Faget har imidlertid en høy aktivitet når det gjelder eksternt finansiert 
virksomhet, både fra EU og NFR. Det er x aktive ph.d.-kandidater knyttet til lingvistiske fag.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som for høyt dimensjonert. 
Lingvistikk har fått en forskningslederstilling gjennom Bergens forskningsstiftelse og denne 
skal gjøres fast etter endt prosjektperiode, dvs fra medio 2012, noe som vil innebære en økt 
samlet stillingsressurs.  2 ansatte fyller 67 år i perioden og 1 av disse bør trekkes inn ved 
ledighet, men dette er ikke lagt inn i planen. 

 
  Lingvistiske fag 2012 - 2015 

Antall stillinger 
2011 

Avgang ved fylte 70 år 
i perioden  

Forslag til nye stillinger Netto +/- 

5 0 1 (BFS fra 2012) +1 
Nordisk 
Nordisk er et sammensatt fag bestående av de tre studieprogrammene nordisk språk og 
litteratur, norrøn filologi (master) og norsk som andrespråk (årsenhet). 
Nordisk har til sammen 19 stillinger i 2011, av disse er 3 kvinner.2 I tillegg kommer ressurser 
knyttet til etablering av master i undervisning der omfanget ennå ikke er avklart. Fakultetet 
har fått en tilleggsbevilgning til dette. 
 
Nordisk tilbyr undervisning på alle nivå.  En stilling er etter oppsigelse trukket inn i 2011, og 
det er i tillegg 3 avganger ved fylte 70 år i perioden 2012, 2013 og 2014 (hvorav 2 kvinner). 
Det er 2 avganger innenfor nordisk språk og litteratur, og 1 avgang innenfor norrønt. Den siste 
er i dag knyttet til CMS der fakultetet har en forpliktelse til å lyse ut etter avgang.  Det er i 
tillegg 2,5 ansatte som fyller 67 år i perioden 
 
Studiepoengsproduksjonen pr årsverk ligger omtrent på gjennomsnittet og nordisk ligger noe 
over gjennomsnittet med hensyn til publikasjonspoeng. Nordisk har noe eksternt finansiert 
forskning og x aktive ph.d.-kandidater.  
 
I fagdimensjoneringsrapporten vises det til at nordisk ikke har klart å tiltrekke seg studenter i 
tilstrekkelig grad ut fra de stillingsressurser faget har. Ut fra den samlede 
studiepoengsproduksjonen og kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som 
dimensjonert med for mange stillinger på undervisningssiden. Det er i modellen imidlertid 
ikke tatt hensyn til kompleksiteten i fagtilbudet eller de fagpolitiske hensyn som tilsier at et 
norsk universitet bør ha et sterkt nordisk fagmiljø. Norrønt er dessuten et tradisjonelt viktig 
fag som også utgjør en viktig disiplin også innenfor historiefaget og innenfor 
middelalderkompetansen generelt ved fakultetet.  Det foreslås at 2 stillinger erstattes, hvorav 
en innenfor norrønt, og at 1 stilling trekkes inn. 2,5 ansatte fyller 67 år i perioden (1,5 
innenfor språk og litteratur og 1 innenfor norsk som andrespråk). Avgang i disse stillingene er 
ikke tatt med i planen. 
 
  Nordisk 2012 - 2015 

Antall stillinger 
2011 

Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

19 3 (inkl norrønt CMS) 2 (inkludert erstatning på 
norrønt, CMS) 

-1 

 
 
Teatervitenskap 
Teatervitenskap har ingen avganger i perioden 2012 – 2015.  Den samlede staben utgjør 3 
stillinger, alle menn.  
 
Teatervitenskap tilbyr undervisning på bachelor- og masternivå.  Studiepoengsproduksjonen 
pr årsverk ligger under gjennomsnittet, men søkertallet var økende i 2010. Teatervitenskap 
ligger omtrent på gjennomsnittet med hensyn til publikasjonspoeng. Det er lite eksternt 
                                                 
2 Inkludert dekan og stilling i norrønt som i dag er knyttet til CMS 
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finansiert forskning. Faget tilfredsstiller ikke NOKUT-kravet til professorkompetanse for å 
kunne tilby masterutdanning, og det må derfor vurderes legge denne på is.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt A anses faget som omtrent riktig 
dimensjonert. Det er påbegynt et nasjonalt samarbeid for å se på mulighetene for en nasjonal 
arbeidsdeling.  
 
  Teatervitenskap 2012 - 2015 

Antall stillinger 
2011 

Avgang i perioden  Forslag til nye stillinger Netto +/- 

3 0 0 0 
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Orienteringssak d)  Stillinger og personal våren 20 11 – nye, endringer, 
engasjement 
 
Oppdatert 01/12/10 
 
Faste 
Ann-Kristin Helland har fått fast stilling som universitetslektor på norskkursene. Samtidig innvilget permisjon 
pga stipendiatstilling.  
 
Stipendiat/Postdoc/Midlertidige forskerstillinger 
Forsker / HERA/Rettberg: Eric Rasmussen. Fra 1. januar 
EU/Clara En stipendiat, Cheikh Bamba Dione. Fra 1. januar. Veileder:  
Margunn Rauset, ISLEX, 80% 
 
Opptatt til phd-utdanning 
Daniel Jung har fått opptak til phd-utdanningen ved HF. Etter avtale med instituttet får han bruke 50% av sin 
arbeidstid til dette. Veileder: D. Apollon 
Pauline Hoath har fått opptak til phd-utdanning ved SV-fakultetet.  
 
Eksternfinansierte stipendiater pr.2. desember 2010 
Kunsthistorie: 
Sissel Gunnerød, Høgskolen i Oslo 
Anne Hege Simonsen, Høgskolen Oslo 
Tine Grieg Viig, Høgskolen i Bergen 
Tove Kårstad Haugsbø, Bergen Kunstmuseum 
Berit Westergaard Bjørlo fra Høgskolen i Bergen er under vurdering, venter på uttalelse fra Henning Laugerud 
 
Nordisk: 
Pernille Fisklerstrand, Høgskulen i Volda 
Pål Hamre, Høgskulen i Volda 
Kjersti Lea, Høgskolen i Bergen 
Gunhild Randen, Høgskolen i Hedmark 
Bård Uri Jensen, Høgskolen i Hedmark 
 
Teatervitenskap: 
Hallfrid Velure, Høgskolen i Lillehammer 
 
Under utlysning/behandling 
Forsker/vit.ass  NFR-Menotec (norrønt/Haugen), til fakultetsstyret i desember.  
To åpne stipendiatstillinger ved LLE, søknadsfrist 12/12 
Førsteamanuensis kunsthistorie, søknadsfrist 15/12/10 
Førsteamanuensis allmenn litteraturvitenskap, søknadsfrist 15/12/10 
Instituttleder, søknadsfrist 1/12/10. Søkere:  
To forskerstillinger NRF/INESS (Rosen). Skal utlyses  
En forskerstilling prosjekt MetaNord/DeSmedt. Skal utlyses 
To åpne stipendiatstillinger, LLE. Skal utlyses februar/mars 2011  
 
Midlertidige undervisningsstillinger våren 2011 
Frode Helmich Pedersen, allmenn litteratur 100% 
Lars Johnsen, allmenn lingvistikk, 100% 
Lene Dåvøy, latin, 100% 
Silje Ragnhildstveit, norskkursene, 50% 
Silje Ragnhildstveit, vit.ass ASKeladden, 50% 
Else Berit Molde, norskursene, 100% 
 
Andre timeengasjerte, ulike prosent 
Dagmar Celkja, Erfaringsbasert master 
Katrin Saarik, norskkursene 
Grethe Syed, nordisk litteratur 



 side 10 av 19 

 

Morten Aukelend, nordisk litteratur 
Sigrun Aasebø, fjernundervisning kunsthistorie 
Eva Rem Hansen, fjerneundervisning kunsthistorie 
 
I tillegg en del i kortere undervisningsoppdrag.   
 
Permisjoner og oppsigelser 
Ann-Kristin Helland i utvidet fødselsperm v-2011.  
Jill Walker Rettberg/Scott Rettberg har delt fødselspermisjon første halvdel av våren 2011.  
Ingrid Nielsen har fødselspermisjon våren 2011 
Pauline Hoath har permisjon fra sin 50% stilling på SEVU fra 1.1.11 og tre år fremover 
Anne-Ma Lorentzen har sagt opp sin stilling med virkning fra 1. mai 2011 
Marianne Skånland trer av for aldersgrensen 1.1.11 
Atle Kittang trer av for aldersgrensen 1.04.11 
 
Endringer i administrasjonen 
Marit Aall Henriksen i ulønnet permisjon i 2011. 
Erna S. Kjensjord fødselsperm jan-mars 2011.  
Kristian Bjørkelo og Elisabeth Aase Sæther vikarierer i disse stillingene våren 2011.  
Britt Helene Lund slutter ved HF og begynner på Det psykologiske fakultet fra 2011. 
Steinar Sælebakke er i arbeidspraksis i administrasjonen ved LLE. 
Marianne Eskeland vikarierer som forskningskonsulent ved SKOK (fødselsvikariat) fra 1. august 2010 til og 
med  31. mars 2011 
Francisca Caceres Altamirano vikarierer som studiekonsulent i Mariannes stilling samme tidsrom 
Christina Malitius vikarierer som eksamenskonsulent i samme tidsrom.  
 
Fagkoordinatorer fra våren 2011 
Johan Myking, nordisk språk 
Christine Hamm, nordisk litteratur  
Hilde Corneliussen, digital kultur 
Per Sandin, klassisk 
Atle Kristiansen, norskkursene 
Knut Ove Arntzen, teatervitenskap 
Christer Johansson, allmenn lingvistikk 
Erling Aadland, allmenn litteraturvitenskap 
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Orienteringssak e) Valg av nytt verneombud 2011-201 2 
 
Det skal velges nytt verneombud ved LLE. Saken sendes ut til alle, og også til 
fagkoordinatorene for å be dem diskutere mulige kandidater, og komme med forslag til 
instituttleder innen torsdag 7. januar 2011. 
  
Verneombud ved LLE, Eli Kristine Knudsen, har hatt dette vervet i 3 år, sammen med vara 
Alf Edgar Andresen og Tor Trolie. Det er all grunn til å takke vårt verneombud og vara med 
innsatsen, særlig i forhold til HMS-rundene som har blitt gjennomført de siste tre årene.  
 
 

- Brev fra arbeidsmiljøutvalget ved leder Kari Tove  Elvebakken 
 
Valg av verneombud og varaverneombud for perioden 2011 - 2012 ved Universitetet i 
Bergen 
 
Enhetene bes med dette om å videreformidle denne informasjonen til alle ansatte.  
 
Verneombudsrollen 
For å lykkes med å nå universitetets mål er det avgjørende at hensynene til helse, miljø og 
sikkerhet ivaretas for å sikre gode og trygge arbeidsforhold for den enkelte. En viktig faktor 
for å lykkes i dette arbeidet er kompetente og engasjerte verneombud. Verneombudene er 
viktige støttespillere for ledelsen og skal ivareta ansattes interesser i saker som angår 
arbeidsmiljøet. Verneombudene skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av 
forhold som har betydning for arbeidsmiljøet. 
 
Gjennomføringen av valget 
Etter § 6-1 i Arbeidsmiljøloven skal det velges verneombud ved universitetet for perioden 
1.1.2011 – 31.12.2012. Enhver arbeidstaker innenfor et verneområde og lokale fagforeninger 
som organiserer arbeidstakere innenfor vedkommende verneområde, har rett til å foreslå 
kandidater. Valgstyret, eller den som får delegert myndighet, skal gjøre kandidatens navn og 
forslagsstilleren kjent før valget. Verneombudene velges ved flertallsvalg. Ved stemmelikhet 
avgjøres valget ved loddtrekning. Ved Universitetet i Bergen er gjennomføringen av valget 
delegert til instituttleder, avdelingsdirektører og avdelingsledere. Personal- og 
organisasjonsavdelingen er sekretariat. 
 
Universitetet er inndelt i 10 hovedverneområder med til sammen 84 verneområder. I enkelte 
verneområder er det både universitetsansatte og ansatte i Uni Research. Med henvisning til 
samordningsavtalen mellom UiB og Uni Research, skal det kunne velges verneombud av og 
blant disse, uavhengig av tilsettingsforhold. Uni Reaserch sender brev om valget til sine 
ansatte.  
 
Innenfor hvert verneområde skal det velges ett verneombud og varaverneombud. Se oversikt 
over verneområder på intranett:  
 

• http://hmsrpt.uib.no/pls/apex/f?p=129:2:1736272265824044::NO  
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• Forslag til nytt verneombud og varaverneombud skal sendes fra hvert verneområde 
ved instituttleder/avdelingsdirektør/avdelingsleder innen mandag 10. januar 2011. 

 
• Foreligger det forslag på bare en kandidat med stedfortreder i et verneområde, anses 

disse som valgt ved fristens utløp. 
 

• På områder hvor det er kommet inn forslag på flere kandidater, blir det kalt inn til 
valgmøte, eventuelt kan vi være behjelpelige med elektroniske valg. Valgene skal 
være holdt innen mandag 17. januar 2011.  

 
• På de områder hvor det ikke foreligger forslag på kandidater, utpeker instituttleder 

eller avdelingsdirektør verneombud og varaverneombud. 
 
Alle ansatte i et verneområde, med unntak av arbeidsgiverrepresentant i verneområdet, deltar 
med stemmerett i valget av verneombud. Med arbeidsgiverrepresentant eller ledelsen forstås i 
denne forbindelsen rektor, universitetsdirektør, dekaner, fakultetsdirektører, 
avdelingsdirektører, instituttledere, avdelingsledere, kontorsjefer, administrasjonssjef og 
seksjonssjefer.     
 
Etter ”Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg” skal verneombudene velges av og 
blant arbeidstakerne innenfor hvert verneområde.  Verneombudene skal være anerkjente, 
dyktige og ha erfaring og innsikt i arbeidsforholdene innenfor verneområdet.  De bør velges 
blant arbeidstakere som har arbeidet i virksomheten de siste to årene. 
              
Vi ber om at vedlagte forslagsark blir benyttet  
 
Erfaringer fra tidligere valg tilsier at den foreslåtte kandidaten må være forespurt om han/hun 
er villig til å ta et valg. 
 
Valgstyret gjør oppmerksom på at nyvalgte verneombud må gjennomgå obligatorisk 
grunnopplæring i verne- og miljøarbeid.  
 
Eventuelle henvendelser vedrørende valget kan rettes til valgstyrets sekretariat, telefon  
55 58 2100, email: laurice-solveig.majlaton@pers.uib.no  

 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

Kari Tove Elvbakken 
Leder for arbeidsmiljøutvalget 
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SAKER OG SAKSPAPIR 
 
 

SAK 20 /10 Arbeidstidsregnskap ved LLE. Notat fra i nstituttleder. 
Diskusjonssak 
 

Tidligere i høst sendte instituttledelsen ut denne redegjørelsen om bruken av 

arbeidstidsregnskap ved LLE: 

 

”Hensikten med arbeidstidsregnskapene er at de skal være et arbeidsredskap for 

fagkoordinatorene i fordelingen av arbeidsoppgaver i fagmiljøene. Dersom de viser store 

forskjeller i fagmiljøintern arbeidsbyrde, gir dette grunnlag for mulige omfordelinger.  

 

Det har aldri vært meningen at et ’overskudd’ i regnskapet automatisk skal kunne 

kompenseres med tilsvarende ’underskudd’ semesteret eller året etter. Dersom et fagmiljø har 

et samlet stort ’overskudd’, må de enten fortsette å leve videre med dette eller diskutere seg 

frem til reformer som gir mindre overskudd.  

 

Dersom regnskapene skal fungere, må de fylles ut korrekt. Det som skal føres opp, er timer 

brukt på undervisning, eksamen og veiledning for studenter som er registrert ved LLE. I 

tillegg kommer arbeid i bedømmelseskomiteer for innleverte doktoravhandlinger ved LLE og 

i bedømmelseskomiteer ved ansettelser ved LLE. Forsknings- og formidlingsrelatert arbeid 

skal ikke føres opp, heller ikke forefallende administrative oppgaver. Oppgaver man påtar seg 

for andre institusjoner enn LLE, skal ikke føres opp.” 

 

Det er ikke kommet noen reaksjoner på denne redegjørelsen, som også ligger under 

formuleringer i den vedtatte strategiplanen for instituttet. Likevel ønsker instituttlederen at 

bruken av arbeidstidsregnskap blir diskutert som en egen sak i instituttrådet, og vil derfor 

understreke noen punkter. 

 

Aktiviteter der frikjøp allerede foreligger, skal altså ikke føres opp i arbeidstidsregnskapet. 

Oppgaver som ansatte har påtatt seg på personlig basis, uten en egen avtale med 

fagkoordinator om dette, kan heller ikke gi uttelling i arbeidstidsregnskapet. 
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Enkelte har over et visst antall semester akkumulert timer utover avtalefestet undervisnings- 

og veiledningsplikt (46% av hel stilling, presisert som 427 timer per semester, 

forberedelsestid og administrative småoppgaver medregnet). Slike ”plusstimer” kan ikke 

kompenseres i form av undervisningsreduksjon med mindre slik reduksjon er avtalt på 

forhånd eller underveis med fagkoordinator eller instituttleder. Når det ligger an til avvik fra 

normal undervisnings- og veiledningsplikt, må derfor dette forholdet straks tas opp med 

fagkoordinator, eventuelt med instituttleder. Av opplagte grunner kan ingen planlegge sin 

egen undervisning uten fagkoordinators eller instituttleders vitende.   

 

Sykmeldte har lovfestet rett og plikt til ikke å arbeide, og har etter to uker krav på 

oppfølgingssamtale med instituttleder med tanke på mulige tilretteleggingstiltak.  I 

oppfølgingssamtalene skal spørsmål i tilknytning til den sykmeldtes arbeidstidsregnskap tas 

opp spesielt.  

 

Det er spesielt ønskelig at instituttrådet diskuterer en eventuell nullstilling av alle 

arbeidstidsregnskap.  Dette ville innebære at alle begynner på null  fra og med et bestemt 

semester, altså uten akkumulerte ”plusstimer”, samt at nullstilling normalt gjentas regelmessig, 

for eksempel hvert tredje semester.  Individuelle avtaler som allerede er inngått med 

fagkoordinators vitende eller direkte med ham eller henne, kan ikke berøres av et eventuelt 

vedtak om dette.  Avtaler bør  i størst mulig grad være skriftlige. Dette er helt avgjørende ved 

eventuell nullstilling. 
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SAK 21/10 LLE – budsjett 2011. Foreløpig orienterin g og drøfting 
 
Budsjettet ved HF skal opp til behandling i fakultetsstyret 14. desember. Budsjettsaken har 
ikke kommet ut i skrivende stund (8.desember 2010). Vi vet derfor ikke hvordan budsjettet 
for 2011 kommer til å se ut.  
 
I saken om budsjettfordelingsmodellen, vedtatt i fakultetsstyret 16. november 2010, er det i 
vedlegg 4 lagt ved et regneeksempel for budsjettet 2011, basert på resultatfordeling. Her ender 
LLE opp med i underkant av syv millioner kroner. Antageligvis vil denne summen bli noe 
lavere enn dette, men fakultetets tall er ennå ikke klare.   
 
Det nye i budsjettet for 2011 er at det ikke lenger er øremerket de ulike postene i budsjettet. 
Der instituttene tidligere har fått nesten hele budsjettet øremerket, vil det fra 2011 overføres 
en rundsum basert på resultatmidler, samt noen strategiske satsninger som skal vedtas i 
fakultetsstyret, og instituttene vil få større råderett over forvaltningen av denne rundsummen.  
 
Instituttledelsen har sett på budsjettet for 2010 og hvordan dette kan overføres til 2011, basert 
på det regneeksemplet som fakultetet har gitt ut. I utgangspunktet ser situasjonen noe lysere ut 
enn fjoråret.   
 
For 2011-busjettet ser vi ikke for oss at instituttet gjør så mange endringer i forhold til 
fjorårets fordelinger. Vi vil se på en del poster i lys av regnskapsoppfølgingen for 2011. Men i 
løpet av 2011bør instituttrådet diskutere hvordan fordelingen skal være videre, særlig  i 
forhold til strategiske satsninger og øremerkede midler der forpliktelsene blir overført fra 
fakultet til institutt, forholdet mellom avsetninger til undervisningsoppgaver og 
forskningsoppgaver, og fordelingen av belønningsmidler.  
 
Individuelle belønningsmidler / gjennomstrømningsmidler  
Fra 2011 vil fakultetet ikke lenger øremerke en viss sum av resultatmidlene 
som ”belønningsmidler” og dermed sette av en sum til ansatte etter det antallet master- og 
ph.d.-kandidater de har veiledet. Denne summen vil gå inn i den totale rundsummen. Den nye 
budsjettmodellen krever derfor at fordelingen av midlene for både master-, ph.d.- og 
forskningsproduksjonen blir gjennomtenkes på nytt.  Instituttrådet bør derfor gå grundig inn i 
denne saken i løpet av 2011. For budsjettet i 2011 ser ikke instituttledelsen for seg dramatiske 
endringer i forhold til dagens ordning.  
 
Instituttlederne ved HF har foreløpig hatt et møte om denne saken for å prøve å finne frem til 
en felles fordelingsordning. Det vil bli gitt en orientering om denne diskusjonen på møtet, og 
instituttlederen vil skissere noen av de mulighetene som finnes. 
 
IR besluttet høsten 2009 å avsette 70% av belønningsmidlene til den enkelte forsker, og 30% 
til forskning, felles pott som alle kan søke fra. Vi tenker oss at denne ordningen videreføres i 
2011.  
 
Forskningsmidler 
Instituttet satte av en felles pott til forskningsmidler, og gjør det samme i 2011 
 
Undervisning / eksamensarbeid / sensur  
Det har de siste årene blitt gjort store arbeid for å få kontroll over timelærerbudsjettene og å 
dimensjonere fagene innenfor de faste ressursrammer. Instituttledelsen foreslår at det fra 2011 
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(i praksis fra høsten 2011) settes av 300 000 kroner til ekstraordinære undervisningstiltak (i 
første omgang blir det tenkt på kollokvieundervisning). Det er særlig de store fagmiljøene 
som har etterlyst dette.  
Ellers er timemidlene stort sett øremerket innenfor faste ressursrammer, og det er få 
timemidler til rådighet utenom dette.  
 
Fakultetet har og kommet med retningslinjer for hvem som får vikarmidler. Ulønnede 
permisjoner/fødselspermisjoner og langvarige sykemeldinger vil kompenseres med 
undervisningsdelen av stillingen. Internt tilsatte instituttledere, dekaner og 
prodekan/visedekan kompenseres etter faste satser. Dersom en stilling trekkes inn, vil det ikke 
bli gitt vikardekning, og fagmiljøet må tilpasse og dimensjonere seg etter dette.  
 
 
 

 
BUDSJETT INSTITUTT FOR LINGVISTISKE, LITTERÆRE 
OG ESTETISKE STUDIER 2011   

    
02.12.2010 FORELØPIG UTKAST - BASERT PÅ REGNEEKSEMPEL  2010 2011 
        
TILDELINGER     
  Rundsum Fordeling (jmf Vedlegg 4 - dette er et eksempeltall)   6 907 907 
  Belønningsmidler master- og doktorgrad   905 000   
  Disputasforberedelse (måltall:7 stk a 30 000)* 210 000   
  Drift 2 stk II-stillinger Quist/Williams 15 000   
  Drift lærerutdanningsprogram/drift lærerutdanning 55 000   

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

  Drift Praktinfo 10 000   
  Driftsmidler instituttleder 150 000   
  Driftsmidler stipendiater og postdoc-er 453 000   
  Festskrift G. Danbolt 30 000   
  Forskerskolen TBLR  165 000   

  
Forventede inntekter, fakultetets beregning (jmf styresak 
17/10) 2 037 000 500 000 

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

  Overføringer fra 2009, jmf avtale 2009 772 000   
  Prakisk informasjonsarbeid  133 000 133 000 
  PSANA 73 000 73 000 
  Reisestøtte M. Danbolt 45 800   

  
Samlinger nordisk (norrønt arkiv, målføresamlinga, 
stadnamnsamlinga) 75 000   

  Sensur på bachelornivå 300 000   
  Sensur på masternivå 262 000   
  Sommerkursene nordisk 410 000   
  Studentekskursjoner – øremerket 55 000   
  Timemidler, Vikarmidler Latin 87 700   

  
Timemidler, Forskningstermin, ekstra, Akselberg 2010 (og 
2011) 64 000   

  Timemidler, Forskningstermin, ekstra, Endre Brunstad 32 000   

  
Timemidler, Forskningstermin, ekstra, kvalifiseringsstipend 
Hamm 17 000   

  Timemidler, Forskningstermin, etter tildeling  327 360   
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  Timemidler, Frikjøp Andersen lokal / nasjonal forskerskole  46 900   
  Timemidler, Frikjøp dekan  90 000   
  Timemidler, Frikjøp Sætre, lokal/nasjonal forskerskole  93 800   
  Timemidler, Vikarmidler i ledig stilling (E. Mortensen 60 000   
  Timemidler for permisjoner, sykemeldinger etc   0 
        
  Totalt instituttbudsjett 6 495 247 7 613 907 

        
UTGIFTER       
        
Felles driftsbudsjett   
        

Overføringer 
fra 2010     400 000 
        
Undervisning       
  Fratrekk for stipendiater, 4. år (25%)  930 000 930 000 
  Timelærere/undervisning våren 2010 (minus stip) 267 944 267 944 
  Undervisning høsten 10 250 000 250 000 
  Ekstratiltak undervisning   324 160 
  Støtte alumni-søknader   0 
  Psana   70 000 
  Praktisk informasjonsarbeid   133 000 
        
Sensur  Sensur, bachelornivå, honorarutgifter 600 000 600 000 
  Sensur, master, honorarutgifter 262 000 262 000 
  Reiseutgifter knyttet til sensurering 350 000 350 000 
        
Generell drift       
  Generell drift  300 000 300 000 
  Utskiftning av it-utstyr 200 000 300 000 
  Frankering 90 000 100 000 
  Rekvisita 100 000 100 000 
  Kjøp av pensumlitteratur 81 000 81 000 

  
Avslutninger, felleslunsjer, fellestiltak, inklusive gaver til 
ansatte 60 000 70 000 

  Utgifter doktordisputaser (utgifter 15000*7) 105 000 75 000 
  Kopieringer   50 000 
  Lisenser til undervisning 30 000 30 000 
        
Særlige avsetninger     
  HMS-seminar, oktober 2010 5 000 5 000 
  HMS-tiltak, innkjøp etter anbefalinger fra HMS-avd 24 000 24 000 
  Støtte til studentarrangement / tiltak* 7 000 7 000 
  Oppstartsmidler studieprogram etter søknad 50 000 25 000 
  reisemidler stipendiater    0 
  Nasjonale fagråd og andre faglige nettverk 60 000 60 000 
  Studentekskursjoner   55 000 
  Sum felles driftsutgifter 3 771 944 4 869 104 
        
Øremerkede midler m/ egne analysenummer  
Undervisning  
  Drift Norsk som andrespråk - norskkursene   603 903 603 903 
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Sommerkursene nordisk ( trukket 10% jmf fak.styrevedtak 
17/10) 369 000 369 000 

  PSANA ( trukket 10% jmf fak.styrevedtak 17/10) 65 700 65 700 
  Praktinf ( trukket 10% jmf fak.styrevedtak 17/10) 119 700 119 700 
        
Forskning, forskerutdanning  og formidling     
  Forskning, egen avsetning  130 000 150 000 
  Publisering, øremerket 0 0 
  Forskningsformål, øremerket 0 0 

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

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

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

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

  
Driftsmidler instituttleder, øremerket ( trukket 10% jmf 
fak.styrevedtak 17/10) 135 000 150 000 

        
  Sum utgifter, øremerkede midler 2 723 303 2 744 803 
        
  SUM UTGIFTER  6 495 247 7 613 907 
        
  Balanse 0 0 
        
        
    
 
 
Forslag til vedtak 
Instituttrådet tar orienteringen til etterretning  
 
 

Eventuelt 
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Instituttrådet LLE - oversikt over medlemmene høste n 2010 / våren 2011 

Felles e-postliste for medlemmer og varamedlemmer: inst-raad@lle.uib.no 
Sekretær: administrasjonssjef Solveig Steinnes solveig.steinnes@lle.uib.no 

Leder : Institutttleder Per Buvik @Per.Buvik@lle.uib.no  

Gruppe A 

• Torodd Kinn  Torodd.Kinn@lle.uib.no  
• Ingrid Nielsen  Ingrid.Nielsen@lle.uib.no Permisjon høst2010/vpr2011  
• Victoria Rosén  Victoria@lle.uib.no  
• Tor Bastiansen Trolie   Tor.Trolie@lle.uib.no  
• Gjert Frimann Vestrheim Gjert.Vestrheim@lle.uib.no   
• Jørgen Bakke Jorgen.Bakke@lle.uib.no 1. vara, fungerer for Nielsen under permisjon  

Gruppe A, vara  

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

Gruppe B: Ragnhild Anderson, Ragnhild.Anderson@lle.uib.no 

Gruppe B, vara: Ikke valgt for dette undervisningsåret   

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

Gruppe C, vara 

1. Anne-Margrethe Lorentzen Anne-Ma.Lorentzen@lle.uib.no  
2. Håvard Peersen Havard.Peersen@lle.uib.no   

Gruppe D 

• Fride Wangsmo Fride.Wangsmo@student.uib.no (litteratur)  
• Arnt Robert Leganger arnt.leganger@student.no (teatervit)  
• Eline Hansen Eline.m.hansen@student.uib.no (nordisk)  

Gruppe D, vara 

1. Kazima Sjøvoll (litteraturvitenskap)  
2. Nora Vaage (kunsthistorie)  
3. Janne Hjelle (nordisk)   

 


