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Dagsorden 

Godkjenning av innkalling og sakspapir  
Godkjenning av protokoll fra møtet 13/12/10 
 
Universitetet i Bergen 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 
 
PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
 
Sted: rom 372, HF-bygget  
Dato/tid: 13/12/10 kl 14.15-15.55 
 
Til stede 
Gruppe A: Per Buvik (leder), Torodd Kinn, Gjert Vestrheim, Victoria Rosén, Tor Trolie, 
Christine Hamm 
Gruppe B: frafall  
Gruppe C: Anne-Ma Lorentzen  
Gruppe D: Arnt Robert Leganger, Fride Wangsmo 
 
Solveig Steinnes, sekretær 
 
Til referat, innkalling og dagsorden 
− Godkjenning av referat. OK.  
− Godkjenning av innkalling. OK  
 
Orienteringssaker 
 

a) Rapport fra teatervitenskaps ekskursjon til Berlin.  
Arnt Robert var med og understreket at det hadde vært en vellykket tur.  

b) Budsjettfordelingsmodellen - vedtak i fakultetsstyret.  
Administrasjonssjefen gav en muntlig orientering om de største endringene mellom 
høringssaken og den vedtatte saken.  

c) Fakultetsstyresak 94/10 – Langsiktig bemanningsplan ved Det humanistiske fakultet.  
Instituttleder orienterte. Instituttet har spilt inn en del kommentarer til tallmaterialet 
som ligger til grunn for saken.  

d) Stillinger og personal våren 2011 – nye, endringer, engasjement.  
e) Valg av nytt verneombud 2011-2012 

 
 
Sak 20/10 Arbeidstidsregnskap ved LLE. Notat fra instituttleder. Diskusjonssak 
 
Saken ble diskutert grundig på møtet. Innspill bygges inn i nytt notat fra instituttleder. Saken 
vil komme opp igjen som vedtakssak på neste IR-møte. Instituttleder går ikke videre med 
tanken om å nullstille arbeidstidsregnskapet.  
 
Vedtak: Instituttrådet tar saken opp igjen på neste IR-møte.  
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Sak 21/10 LLE – budsjett 2011. Foreløpig orientering og drøfting 
 
I forhold til budsjettforslaget i sakspapirene vil driftsbudsjettet være redusert, i fakultetets 
budsjettsak som nå er klar er LLEs driftsbudsjett på 5 552 000 kroner. I tilegg kommer 
ekstraordinære forskningsterminer, timemidler for instituttleder, eventuelle sykemeldinger og 
ulønnede permisjoner, samt spesielle satsninger.   
 
Når instituttledelsen kommer med forslag til budsjettet for 2011 vil vi forholde oss til 2010-
fordelingen, men i løpet av 2011 vil instituttrådet måtte diskutere fordelingen av de enkelte 
postene på budsjettet grundigere.  Instituttlederen ønsker å kalle inn instituttrådet til et eget 
møte om budsjettet for å diskutere fordelinger og satsninger i et større og mer prinsipielt 
perspektiv. 
 
Vedtak: Instituttrådet tar saken til etterretning.  
 
 
Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt 
 
 
Merknadsfrist: tirsdag 21/12/10 
Ingen merknader innen fristen.  
 
onsdag, 26. januar 2011 Solveig  
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Orienteringssaker 

Orienteringssak a) Langsiktig bemanningsplan ved HF . Brev fra HF 
angående vedtak i fakultetsstyret.  
 
  

Til instituttene   
 

 
 

 

Langsiktig bemanningsplan for Det humanistiske fakultet 
 
 
Fakultetsstyret vedtok i møte 14. desember 2010 bemanningsplan for det humanistiske 
fakultet 2012 – 2015.  
 
Det ble vedtatt følgende: 
 

Fakultetsstyret vedtar bemanningsplan 2012 – 2015 for det humanistiske fakultet i samsvar med 
saksforelegget og med de endringer det var enighet om i møtet. Planen revurderes hvert år i forbindelse 
med budsjettbehandlingen om høsten med tanke på eventuell justering. Videre er planen retningsgivende 
for instituttene i den forstand at den representerer en ramme for opp- eller nedbemanning. Innenfor denne 
rammen er det opp til instituttledelsen å prioritere hvilke stillinger som skal lyses ut eller trekkes inn ved 
ledighet (enstemmig vedtatt). 
 
Det ble vedtatt følgende substansielle endringer i forslaget til bemanningsplan: 
- Av til sammen 3 avganger på nordisk trekkes det inn 2 stillinger. Stilling i norrønt lyses ut.  

- Ingen stillinger trekkes inn på historie 
 

Ventelisten justeres slik at følgende fag prioriteres med stillinger avhengig av fakultetets økonomi: 
1. Engelsk 

2. Arkeologi 

3. Religionsdidaktikk 

4. Nordisk 
 
 
Revidert bemanningsplanen følger vedlagt.  
 
Vennlig hilsen 
 
Gjert Kristoffersen 
dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 

Referanse Dato 

2010/11302-TRM 15.12.2010 
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Orienteringssak b) Oversikt over møter/samlinger LL E våren 2011 
 
 

Sist oppdatert: 26.01.2011Solveig 
 
 

DATO IR 
Mandager  
14.15-1600 

UUI  
Mandager  

13.15 

FFU 
 

ANNET 
 

JANUAR    Fredag 21/01 Kakelunsj 1230  

     

     

 31/1    

FEBRUA
R 

 7/2 8/2  

     

   22/2 Fredag 25/2 Kakelunsj 1230 

     

MARS 7/3    

     

    18/3 Avslutningsmarkering for Atle Kittang 
som går av i slutten av mars.  

  28/3   

APRIL     

    Fredag 15/4 Påskelunsj kl 1230 
 

     

     

MAI  2/5   

 9/5    

     

     

JUNI     

  14/6  Fredag 17.juni: Sommeravslutning 

     

 
Fakultetsstyremøtene: 25/1 (frist institutt: 1/1); 22/2 (1/2); 15/3 (22/2); 12/4 (22/3); 14/6 (24/5) 
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Orienteringssak c) Stillinger / personal våren 2011  – oversikt over 
endringer / engasjement / nye  
Orientering ved instituttleder 
 
Oppdatert 24/01/11 
 
Faste 
− Ann-Kristin Helland har fått fast stilling som universitetslektor på norskkursene. Samtidig innvilget 

permisjon pga stipendiatstilling/fødselspermisjon.  
 
Stipendiat/Postdoc/Midlertidige forskerstillinger 
− Forsker / HERA/Rettberg: Eric Rasmussen. Fra 1. januar 
− EU/Clara En stipendiat, Cheikh Bamba Dione. Fra 1. januar.  
− Margunn Rauset, ISLEX, 80%  
− Forsker/vit.ass  NFR-Menotec (norrønt/Haugen): Fartein Øverland 
 
Under utlysning/behandling 
− To åpne stipendiatstillinger ved LLE, søknadsfrist 12/12. 23 søkere.  
− I tillegg et frigjort stipend (Myrvoll) – tilsettes i forbindelse med utlysning over  
− Førsteamanuensis kunsthistorie, søknadsfrist 15/12/10. 9 søkere 
− Førsteamanuensis allmenn litteraturvitenskap, søknadsfrist 15/12/10. 17 søkere 
− Instituttleder, søknadsfrist 1/12/10. Søkere: Johan Myking 
− To forskerstillinger NRF/INESS (Rosen). Skal utlyses  
− En forskerstilling prosjekt MetaNord/DeSmedt. 3 søkere  
− To åpne stipendiatstillinger, LLE. Skal utlyses februar/mars 2011  
− En/to forskerstillinger Johanna Barddal. Skal utlyses 
 
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, forsker ASKeladden, 50% 
− Else Berit Molde, norskursene, 100% 
 
Andre timeengasjerte, ulike prosent 
− Dagmar Celkja, Erfaringsbasert master 

Katrin Saarik, norskkursene 
− Grethe Syed, nordisk litteratur 
− Morten Aukelend, nordisk litteratur 
− Sigrun Aasebø, kunsthistorie 
− Eva Rem Hansen, kunsthistorie 
 
I tillegg en del i kortere undervisningsoppdrag.   
 
Permisjoner, avganger, 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. juli 2011 
− Marianne Skånland sluttet i sin stilling 1.1.11 etter oppnådd aldersgrense.  
− Atle Kittang slutter i sin stilling 1.04.11 etter oppnådd aldersgrense. 
− Klaus Johan Myrvoll, stipendiat, har sagt opp sin stilling med virkning fra 1.2.2011 
 
Endringer i administrasjonen 
− Marit Aall Henriksen i ulønnet permisjon i 2011. 
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− Erna S. Kjensjord fødselsperm jan-mars 2011. Kan bli forlenget 2 måneder 
− Kristian Bjørkelo og Elisabeth Aase Sæther vikarierer i disse stillingene våren 2011.  
− Britt Helene Lund sluttet ved HF og begynte 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.  
 
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 
 
 
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, lingvistiske fag  
− Erling Aadland, allmenn litteraturvitenskap 
− Bente Kiilerich, kunsthistorie  
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Orienteringssak d) Frokostmøte med studentene 
 

Frokostmøte mellom fagutvalg og instituttledelsen ved LLE 
20.01.11 
 
Til stede fra fagutvalgene:  
 
Janne Mari Hjelle – Fagutvalget i nordisk 
Ragnhild Gjefsen – Fagutvalget i teatervitenskap 
Thea Vefall – Fagutvalget i nordisk og vara i UUI 
Kazima Sjøvoll – Fagutvalget i litteraturvitenskap, leder for SULLE og sitter i UUI 
Svanhild Berge – Fagutvalget i nordisk 
Arnt Robert Leganger – Fagutvalget i kunsthistorie, repr i instituttrådet  
Espen Johansen – Leder for fagutvalget i kunsthistorie 
Nora Waage – Utdanningsutvalget 
Eline M. Hansen – Integrert lektorutdanning med master i nordisk. Fagutvalget i nordisk. 
 
Til stede fra instituttet:  
Per Buvik (Instituttleder) 
Thorsteinn G. Indridason (undervisningsleder) 
Solveig Steinnes (administrasjonssjef) 
Silje Grønner Stang (studiekonsulent) 
Kristian A. Bjørkelo (studiekonsulent) 
Francisca Caceres Altamirano (studiekonsulent) 
Elisabeth Aase Sæther (studiekonsulent) 
 
De viktigste sakene denne dagen var: 

1) Presentasjon av instituttet med vekt på det faglige 
2) Organisering av instituttet/fakultetet (styringsstruktur) 
3) Aktuelle saker som gjelder studentene v/Thorsteinn G. Indridason 
4) Hvordan ser situasjonen til studentene ut fra studentenes perspektiv med for eksempel 

tanke på studentdemokrati, fagutvalg etc. 
 
1. Presentasjon av instituttet med vekt på det faglige 
Instituttleder Per Buvik ønsket velkommen til frokostmøte mellom fagutvalgene og 
instituttledelsen ved LLE. Buvik informerte deretter om den faglige organiseringen ved 
institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. LLE har i dag 65 vitenskapelige i faste 
stillinger, ca 30 stipendiater/postdoc samt 15-20 personer i midlertidige engasjement innenfor 
undervisning og prosjekt. All undervisning er forskningsbasert. 
 
2. Organisering av instituttet/fakultet (styringsstruktur) 
Administrasjonssjef Solveig Steinnes informerte om styringsstrukturen på instituttet og 
fakultetsnivå. Fra rektor/universitetsdirketør til dekan/fakultetsdirektør to styringslinjer: en 
faglig/en administrativ. På instituttnivå: bare en linje, instituttleder har både faglig og 
administrativt ansvar. Instituttleder er ansatt, ikke valgt. 
 
Formelle beslutninger tas på instituttnivå. I instituttrådet (IR ) (tidligere instituttstyret) blir 
alle viktige saker behandlet som for eksempel budsjett, planer og strategier. Vesentlige 
endringer i studiesaker blir imidlertid delegert til UUI. IR er også kommunikasjonskanal 
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mellom instituttledelsen og de ansatte. Instituttrådet består av elleve medlemmer hvorav to er 
studentrepresentanter.  
 
Forskningssaker og forskerutdanningssaker behandles i  Forsknings-og formidlingsutvalget 
(FFU) ledet av forskningslederen (Erik Bjerck Hagen ) . I FFU blir alle viktige saker innen 
forskning, forskningsutdanning og formidling ved instituttet behandlet. Medlemmene er 
utpekt blant lederne for forskningsgruppene ved instituttet. 
 
Undervisningssaker behandles i Utvalget for undervisning og internasjonalisering (UUI) 
ledet av undervisningsleder (Thorsteinn G. Indridason). UUI behandler alle viktige 
studiesaker ved instituttet. Her sitter fagkoordinatorene for fagene ved instituttet, og 
programkoordinatorene for bachelorprogrammene samt tre studentrepresentanter.  
 
Fagkoordinatorene er viktig i styringsstrukturen fordi de er organiserer undervisningen i de 
ulike fagene.  Administrasjonen består i dag av ca  15 personer.    
 
 
3. Aktuelle saker som gjelder studentene ved Thorsteinn G. Indridason 
Undervisningsleder Thorsteinn G. Indridason la vekt på at det er viktig å få saker fra 
studentene opp i UUI, slik at de kan bli løst på en god måte.  
Saker kan meldes inn via studiekonsulent, studieleder Ranveig Lote, fagkoordinator eller til 
undervisningsleder.   
Ved å ta opp saker i UUI sikrer en dessuten at sakene blir behandlet på riktig måte.  
 
Bekymringsmeldinger angående undervisningen.  Alle emner skal evalueres innenfor en 3-års 
syklus, slik at en får tilbakemeldinger på emner jevnlig, men det kan komme tilbakemeldinger 
utenom disse evalueringene som det er viktig å fange opp. For å sikre et system for å håndtere 
studentenes tilbakemeldinger / bekymringsmeldinger angående undervisning på fag/emne, vil 
det bli laget noen retningslinjer som skal behandles i UUI.  
 
Det ble presisert fra instituttets side at en tar henvendelser fra studentene alvorlig, og at en 
ønsker å ta det opp i de korrekte fora. 
 
4. Hvordan ser situasjonen til studentene ut fra studentenes perspektiv med for 
eksempel tanke på studentdemokrati, fagutvalg etc 
 
Studentene ønsket at det blir utarbeidet statutter for SULLE, slik at det blir enklere å sikre 
kontinuitet av driften. På denne måten vil det være lettere å verve nye studenter ved at det blir 
enklere å forklare hvilke oppgaver SULLE har, samt overføre strukturene i systemet. Når det 
gjelder utformingen av statuttene kan det gjerne være mulig å få hjelp av HSU. I tillegg vil 
gjerne studentene også få til et tettere samarbeid mellom SULLE og administrasjonen. Det ble 
likevel understreket på møtet at det er viktig at studentene selv rekrutterer nye studenter til 
studentverv. Denne saken vil det bli jobbet videre med for å finne en best mulig løsning på.  
 
Studentene etterlyste oppstartsmidlene som ble gitt høsten 2010. Det ble avklart at disse 
midlene ikke blir overført til neste semester. Det blir satt av en ny pott for 2011.   
 
Elisabeth Sæther 25/1/11 
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Orienteringssak e) Nytt verneombud og vara ved LLE  
 
− Førsteamanuensis Pär Ola Sandin er valgt til verneombud ved LLE 
− Fotograf Alf Edgar Andresen er valgt til vara  
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SAKER OG SAKSPAPIR 
 

SAK 1 /11 Arbeidstidsregnskap ved LLE. Nye retnings linjer. Vedtakssak  
 

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 ansatte sammen med instituttleder 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 fagkoordinatorene som i første rekke må ha oversikt over den enkeltes tidsbruk, da det 
er de som har ansvaret for timeplanleggingen og fordelingen av veiledningsoppgaver og 
internt faglig komitéarbeid (for eksempel i forbindelse med ansettelser). Derfor er det 
fagkoordinatorene som aller først må gå igjennom og godkjenne arbeidstidsregnskapene. Hvis 
det er uenighet mellom fagkoordinator og ansatte om faktiske forhold, må instituttleder straks 
kontaktes. 
 
Det skaper av og til problemer at de ansatte fører opp ekstern virksomhet, som fagkoordinator 
heller ikke alltid er informert om, eller at de fører opp forskning eller forskningsrelatert 
aktivitet. Regelen er at verken ekstern virksomhet eller forskning og forskningsrelatert 
aktivitet kan gi reduserte undervisningsoppgaver senere. 
 
Fulltidsansatte forskningsledere og frikjøpte prosjektledere skal regne eventuell ph.d.-
veiledning som en del av den normale arbeidsplikten. Etter endt disputas vil de etter dagens 
ordning få incentivmidler for denne veiledningen. 
 
Spørsmålet om eventuell kompensasjon for ”pluss-timer” dukker opp med jevne mellomrom. 
Det er rimelig at ansatte som underviser, veileder, leser eksamensoppgaver eller utfører 
internt komitéarbeid i et omfang som overskrider 50% av full stilling, forventer kompensasjon 
for sine ”pluss-timer”. Prinsipielt kan dette ordnes gjennom åpen diskusjon mellom de ansatte 
og deres fagkoordinator, som fordeler de ulike arbeidsoppgavene. Det hender imidlertid at de 
ansatte blander intern og ekstern virksomhet, eller undervisning og forskningsrelatert aktivitet, 
og påtar seg oppgaver uten klarering med fagkoordinator. Da kan det oppstå problemer, som 
bør løses så tidlig som mulig, eventuelt ved at instituttleder kobles inn. 
 
Problemer kan det også oppstå dersom ansatte påtar seg ”pluss-timer” i flere påfølgende 
semester ut fra en forventning om en samlet kompensasjon på et senere tidspunkt som passer 
for vedkommende. I noen tilfeller vil den ansatte da mene seg berettiget til ett eller kanskje 
flere undervisningsfrie semestre i tillegg til ordinær forskningstermin. I praksis vil dette 
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sannsynligvis kreve vikarmidler som instituttet ikke nødvendigvis rår over. Hovedregelen må 
derfor være at ingen påtar seg eller blir pålagt undervisnings-, veilednings-, eksamens- og 
interne komitéoppgaver i et omfang som ikke fagmiljøet selv/fagkoordinator kan håndtere ved 
hjelp av omdisponeringer, normalt innenfor en tidsramme på 4  semestre. 
 
Med mindre det foreligger spesielle avtaler, skal arbeidstidsregnskapene nullstilles ved 
ordinære forskningsterminer 
 
Skjemaet for arbeidstidsregnskap er ikke utformet slik at det kan ta høyde for langvarige 
sykemeldinger. Når en ansatt har vært sykmeldt i 14 dager eller mer, må 
arbeidstidsregnskapet justeres individuelt i samråd med instituttleder.  
 
Alle undervisningstimer og andre løpende oppgaver har en forberedelsesfaktor (det vil si et 
gitt tall som antall undervisningstimer skal multipliseres med). For planleggingen er det svært 
viktig at all undervisning får korrekt forberedelsesfaktor. Inntil noe annet er bestemt, og med 
forbehold om at seminarundervisning på masternivå i flere tilfeller kan betraktes som 
forelesningsrekker, gjelder følgende, vedtatt i fakultetsstyret 3. mars 2008: 
 
Forelesning: faktor 4 (stipendiater og nyansatte gis 1 time ekstra til forberedelse). 
Forelesning med planmessig nettbasert oppfølging/veiledning: faktor 4,5. 
Forelesning forskerutdanning: faktor 4,5. 
Seminarundervisning: 3,5. 
Kollokvieledelse/Gruppeundervisning: faktor 2. 
Veiledning forskerutdanning: faktor 2. 
Veiledning masteroppgave: faktor 2. 
Veiledning semesteroppgave: faktor 2. 
Veiledning og retting øvingsoppgave: 1,5. 
 
 
Faktorene for annen virksomhet er lagt inn i skjemaet. 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
IR vedtar de nye retningslinjene i forbindelse med arbeidstidsregnskapene 
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SAK 2/11 Budsjett ved instituttet 2011 
 
- Regnskap 2010. Ikke avsluttet  
 
Regnskapet for 2010 er ennå ikke avsluttet. Så langt ser det ut til at instituttet ved årets utgang 
går i balanse. Regnskap for 2011 vil bli lagt frem på neste instituttrådsmøte.  

- Budsjettforslag  
 
26.01.2011 BUDSJETT FOR LLE 2011 2011 
      
Art TILDELINGER   
5011 Resultatmidler 30% 1 665 600 
  Vikarmidler: Kunsthistorie etter Danbolt (V) 89 600 
  Vikarmidler: Allmenn litteratur (V) 326 600 
  Vikarmidler: Klassisk/Skoie (V/H) 179 200 
  Vikarmidler: Digital kultur (V) 44 800 
  Tilbakeføring lønnsmidler 4. år stip (V/H) 350 000 
  Vikarmidler TBLR Sæthre (V/H) 96 516 
  Vikarmidler forskerskole språkvit. Og filologi Rosén (V) 96 516 
  Praktisk informasjonarbeid 132 100 
  Eksterne frikjøpsmidler, diverse prosjekt 364 100 
  Timemidler, Erfaringsbasert master i undervisning   
  Sum 3 345 032 
      
6000 Resultatmidler 70% 3 886 400 
  Drift TBLR forskerkole 165 000 
  Drifsmidler post.doc Angete Nesse - Forse 32 000 
  Driftsmidler stipendiater, nye  267 000 
  Driftsmidler stipendiater, overført 353 063 
  Sommerkurs nordisk 410 000 
  Praktinfo 10 000 
  Psana 84 000 
  Småforskmidler  715 000 
  Overføringer øremerkede midler 772 496 
  Drift norskkursene    
  Sum 6 694 959 
  Totalt instituttbudsjett 10 039 991 
      
UTGIFTER     
      
  FELLES DRIFTSBUDSJETT    
      
  Overføringer fra 2010. Avventer regnskapsavslutning 400 000 
Undervisning Fratrekk for stipendiater, 4. år (25%) 10 stip/96 000 960 000 
5011 Timelærere/undervisning våren 2011 (minus stip) 506 032 
 Timelærere / undervisning høsten 11 (minus stip) 500 000 
  Ekstratiltak undervisning 400 000 
  Gjesteforelesninger BA / MA 50 000 
  Sensur, bachelornivå, honorarutgifter 600 000 
  Sensur, master, honorarutgifter 300 000 
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Generell drift     
  Generell drift , inkludert telefon, drift av kontormaksiner  600 000 
  Utskiftning av it-utstyr 350 000 
  Frankering 100 000 
  Rekvisita inkludert papir 150 000 
  Kjøp av pensumlitteratur 81 000 
  Avslutninger, felleslunsjer, fellestiltak, gaver til ansatte 100 000 
  Utgifter disputaser 2011 (15 000*7) 105 000 
  Kopieringer 50 000 
  Lisenser/programvare til undervisning 32 000 
  Reiseutgifter knyttet til sensurering 200 000 
      
Særlige avsetninger   
  HMS-seminar - fagvise 12 000 
  HMS-tiltak, innkjøp etter anbefalinger fra HMS-avd 35 000 
  Nasjonale fagråd og andre faglige nettverk 60 000 
  Studentekskursjoner 110 000 
  Faglig-sosiale tiltak, BA-program/master-program 50 000 
  Støtte alumni-søknader / digital kultur  30 000 
  Forskning, egen avsetning  200 000 
  Reisemidler stipendiater SAND 92 400 
  Forskningsterminer, 12 stk a 30 000 360 000 
  Driftsmidler forskning og undervisningsleder 70 000 
  Driftsmidler, forskning og und.leder  25 000 

  Samlinger. Norrønt arkiv, målføresamlinga, stadnamnsamlinga 67 500 
  Belønningsmidler masterstudenter og doktorgrad  430 500 
      
 Øremerkede midler m/ egne analysenummer   
Undervisning     
  Drift Norsk som andrespråk - norskkursene     
  Sommerkursene nordisk ( trukket 10% jmf fak.styrevedtak 17/10) 369 000 
  PSANA ( trukket 5 %) 65 700 
  Praktinf ( trukket 5% ) 125 700 
  Drift praktinfo 10 000 
  Drift PSANA 84 000 
      
Forskning, forskerutdanning og formidling   
  Forskerskolen TBLR, øremerket ( trukket 5 % til drift annuum) 157 000 
  Småforskmidler - 5% fratrekk instituttet  681 000 
      
Individuelle midler   
      
  Driftsmidler stipendiater og postdocer (trukket 25% til annuum) 213 600 
  Driftsmidler instituttleder, øremerket (84 500 + 62 500) 150 000 
  Driftsmidler stipendiater og postdoc, overført 353 063 
  Drifsmidler post.doc Agnete Nesse - Forse 32 000 
  Andre øremerkede midler 772 496 
  SUM UTGIFTER  10 039 991 
      
  Balanse 0 
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- Kommentarer til budsjett 2010 – LLE 
 
- Budsjett for instituttet - 2011 
 
Fakultetet sliter fremdeles med underskudd og en stram budsjettsituasjon, noe som særlig 
påvirker stillingssituasjonen. For noen av våre fag merkes dette tydelig, særlig på allmenn 
lingvistikk der en stilling er trukket inn (Skånland) og nordisk litteratur der en stilling er 
trukket inn (Dvergsdal).  
 
I 2011 skal den nye budsjettfordelingsmodellen implementeres for første gang på instituttene. 
Tildelingene til instituttet er i hovedsak resultatbasert, flere utgifter er flyttet over til 
instituttene, midlene er i liten grad øremerket til spesielle formål. Det vil si at instituttet har 
større rom for å prioritere.  
 
For timebudsjettet er det en hjelp at budsjettfordelingsmodellen i større grad gir forutsigbarhet 
når det gjelder bruk av vikarer i forbindelse med langvarige sykemeldinger og ulønnede 
permisjoner.  
 
Budsjettforslaget som er vedlagt baserer seg i stor grad på tilsvarende budsjett fra 2010.  
 
Budsjettforslaget som er vedlagt har flere poster med enn driftsbudsjettet som fakultetet har 
levert oss, og forsøker i så stor grad som mulig å ta høyde for inntekter som instituttet 
forventer å få i 2011.  
 
Ellers er det også en del øremerkede midler som ikke er kommet med, men som kommer på 
de neste budsjettoppdateringene fra fakultetet. Dette vil likevel ikke påvirke driftsbudsjettet i 
så stor grad, siden inntekter og utgifter balanserer hverandre.  
 
Inntekter 
 
Resultatmidler, jmf ny budsjettfordelingsmodell. Fordeling basert på resultat fra 2009 innen 
disse kategoriene 
− Forskningsbasert fordeling: Doktorgrader, publikasjonspoeng, eksternfinansiering (NFR 

og EU) 
− Studiebasert fordeling: Utvekslingsstudenter, studiepoengproduksjon 
 
LLE fikk for 2011 5 552 000 kroner i resultatmidler. Disse blir fordelt i to summer av 
fakultetet: 30 % til undervisning og 70 % til drift.   
 
I tillegg består inntektene våre av timemidler for personer i ulønnede permisjoner, 
morspermisjoner, eksternt frikjøp. Vi har også en del særbevilgninger.  
 
Utgifter  
 
Overføringer fra 2010.  
Ordet ”overføring” er til dels misvisende for det som skjer. Regnskap for 2010 legge s ned og 
vi får nye bevilgninger for 2011. ”Overføringer” innen instituttbudsjettet er i realiteten en 
gjenbevilgning fra årets ferske midler. Vi har derfor forsøkt å begrense overføringer i så stor 
grad som mulig. Noen individuelle midler blir likevel overført, det dreier seg blant annet om 
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belønningsmidler for tilsatte som ikke har kunnet være i aktivitet på grunn av langvarige 
sykemeldinger, fødselspermisjon etc. Hvor stor denne potten blir kan vi ikke se før regnskapet 
er lagt ned. Vi har satt av 400 000 kroner til dette i budsjettet. 
 
Felles drift  
Det er særlig undervisningsressurser som er de store summene innen felles drift. En rekke 
stipendiater har pliktarbeid som betales av instituttet. Her trekker fakultetet for hver stipendiat 
96 000 kroner i året for å dekke denne kostnaden. Det er satt zav 960 000 kroner til dette for 
2011. Summene for undervisning timelærere er basert på inngåtte kontrakter for våren 2011 
og beregninger fra høsten. De siste årene har vi skåret kraftig ned på timelærerbudsjettet. 
Dette har spesielt rammet kollokvieundervisningen, som normalt går av 
undervisningsressurser utenfor det faste ressursgrunnlaget til fagene. Instituttleder foreslår at 
det settes av en sum til slike ekstratiltak undervisning. Fordelingen mellom fag og tiltak bør 
diskuteres og vedtas i UUI.  
 
Vi har hatt stort fokus på reiseutgifter til eksterne sensorer de siste årene. Selv om det ikke har 
vært noe vedtak i IR angående bruk av videokonferanser, har utgifter til reise gått markert ned 
fra 2009 til 2010, noe som skyldes økt bruk av lokale sensorer i forhold til sensorer lenger 
vekke, samt økt bruk av telefonsensur. For å få en del av disse midlene tilbake til faglig 
virksomhet foreslår vi at det kan settes av 50 000 til bruk for gjesteforelesninger på bachelor- 
og masternivå. Når det gjelder sensurutgifter er det satt av penger i budsjettet basert på tall fra 
2010. Det er gjort endringer i fagmiljøene, særlig nordisk, som på sikt vil få ned utgiftene til 
sensur, men det er usikkert hvor mye av dette som vil slå inn på 2011-budsjettet.  
 
I IRsak i 10/19 ble det gitt forhåndstilsagt om at KUN256 skulle støttes med 55 000 kroner til 
ekskursjon. Saken skulle opp på ny.  
 
Det gis ingen øremerket sum til belønningsmidler fra fakultetet jmf ny 
budsjettfordelingsmodell. Vi har fordelt belønningsmidler etter fjorårets satser. Det var to 
disputaser i 2011, en kvinne og en mann, begge normert tid. 23 masterstudenter leverte på 
normert tid og 15 leverte utenom normert tid. Det gir en samlet sum på 430 500 til 
belønningsmidler.   
   
Instituttet har etter avtale med forskningsleder og undervisningsleder, satt av 60 000 kroner i 
året til driftsmidler for disse. Dette er hentet fra instituttets budsjett. LLE er et stort institutt og 
dette er sentrale og viktige verv, vi synes derfor det er rimelig at instituttet setter av 
driftmidler til disse vervene. For å være mer i overensstemmelse med de andre instituttene 
foreslår vi likevel at summen halveres fra neste periode, til 30 000 per år per verv.  
 
 

- Ekskursjoner ved LLE 2011. Forhåndstilsagn. Sak b ehandlet på IR 
møtet  26. oktober 2010 
 
- Notat fra administrasjonssjef – budsjett 2011 
Fakultetet vil vedta budsjettet for 2011 på møte i desember 2010. Instituttene får sine 
driftsbudsjett etter dette, ofte i midten av januar. Vi vet ikke nå hvor stort dette vil bli. Til 
neste år vil en ekstra usikkerhetsfaktor være hvordan den nye budsjettfordelingsmodellen vil 
påvirke driftsbudsjettet til instituttet.  
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En annen ting som vil være en markant endring i forhold til den nye tidligere, er at den nye 
budsjettfordelingsmodellen legger opp til at det skal være større råderett over driftsmidlene, 
dvs at driftsmidlene ikke skal være øremerket til ulike tiltak slik som tidigere. Det blir altså 
opp til instituttene selv å fordele penger til ulike formål ut fra en samlet pott.  
 
Tidligere år har fakultetet satt av en sum til studentekskursjoner. Før instituttsammenslåingen 
var denne summen samlet på fakultetet, etter instituttsammenslåingen ble summen fordelt ut 
til instituttene. Dette har ført til en del skjevheter. Noen av LLEs fagområder: teatervitenskap, 
kunsthistorie og litteratur, har lange tradisjoner for studentekskursjoner. På kunsthistorie 
ansees det som veldig viktig at man kan reise ut og studere kunst og arkitektur der den finnes, 
og teaterviterne har tradisjon for å reise til Berlin for å oppleve teaterkunsten der. Allmenn 
litteratur har hatt seminar ved Det norske institutt i Athen. Da disse fagene søkte til fakultetets 
felles ekskursjonspott var det lettere å få tilslag enn nå, når mange ekskursjonstunge fag har 
vært samlet på ett institutt som har fått en tredel av fakultetets samlede pott.  
 
I fjor fikk teatervitenskap ved forhåndstilsagn penger til å reise til Berlin høsten 2010. 
Kunsthistorie avlyste sin planlagte tur til St. Petersburg pga usikker finansiering. I 2011 er 
situasjonen mye det samme. Vi regner med at det bli innbakt en sum i den samlede potten 
som går til instituttenes driftsbudsjett, men størrelsen på driftsbudsjettet eller denne kjenner vi 
ikke. Fagmiljøene har likevel behov for nå å vite om det eventuelt blir penger til ekskursjoner 
i 2011.  
 
Faglig mener instituttledelsen at det bør settes av penger til studentekskursjoner, selv i en 
usikker økonomisk situasjon. Det er viktig for fagmiljøene å få studenter som kan orientere 
seg ut over Norges grenser. For noen fagområder må man ut for å finne fagets studieobjekter 
– dette gjelder særlig kunsthistorie og teatervitenskap.  
 
- Oversikt over innmeldt forhåndsinteresse ekskursjoner 2011 
 
Instituttet har bedt om at fagmiljøene skal melde inn forhåndsinteresse for dette. Følgende 
tilbakemeldinger har kommet:  
Fag 
 

Når / Hvor Beskrivelse Estimerte 
kostnader 
(samlet) 

Søknads-
sum 

KUN205-
Arkitektur 

h-011 
Hardanger 

3-dagers biltur. 16 studenter. 1 
lærer. 1900-tallets 
moderniseringsprosesser i Norge 

49. 600  
ca 25 000 

RET 206 v-11 
Athen 

En uke. 15 studenter. To lærere.  
Ekskursjoner og omvisning.  

105 000 
(studenter) 
Egenfinansiering 
3500 per student. 
Søknadssum 
studenter 50 000 
Kostnader 2 
lærere: 40 000 

 
90 000 

KUN 256 – 
Områdestudium 
med 
bacheloroppgave 

v-11 
Wien 

En uke. 15 studenter, 2 
forelesere.   
Gi innsikt i et geografisk 
avgrenset område sett i et bredt 
kunsthistorisk perspektiv 

Ca 75 -80 000.  
Ved 
egenfinansiering 
2000 per student 
 

50 000 

Teatervitenskap 
– alle 
fagområder 

h-11 En uke. 15 studenter, 2 
forelesere. Se teater i Berlin 

57 000 Dette er 
inkludert 
egenfinansiering 
per student  

57 000 
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Vurdering 
Teatervitenskap reiste i 2010 og prioriteres derfor ikke.  
Retorikkemnet har hatt gode erfaringer med ekskursjoner, men det er ikke absolutt nødvendig 
faglig.  
Kunsthistorie avlyste ekskursjonsemnet 2010 pga dårlig økonomi. Året før gikk det ikke pga 
omlegging av studieplan. 
 
Vedtak gjort på møtet 
− 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak  
 
Instituttrådet vedtar budsjettet med endringer som ble gjort i møtet.  
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SAK 3/11 Sykefravær ved LLE 2010. Statistikk, rutin er, utfordringer.  
Diskusjonssak 

- Statistikk over sykefraværet – institutt og fakul tet  
Hvordan beregnes sykefraværet? 
Tallene er hentet fra UiBs sentrale personalsystem, Paga. Hele- og delstillinger blir lagt 
sammen til et tall per kvartal (for LLE 4. kvartal 126,2 stillinger), som igjen regnes om til 
dagsverk. Antall sykedager i perioden beregnes ut fra dagsverk. Tallene under er totalt 
sykefravær, både egenmeldt og legemeldt. 
 
Når det gjelder egenmeldt fravær, så viser erfaringen at administrasjonen og stipendiatene 
rapporterer i forhold til faktiske forhold. Vi tror at det i den vitenskapelige staben er en viss 
underrapportering av egenmeldt fravær.  
 
Prosentvis sykefravær LLE 2010 – både egenmeldt og legemeldt  
 
 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

 1,47 1,21 2,43 5,7 

 
For 2011 kan vi se at det er en stigning fra vår til høst. Tallene er ikke analysert videre, fordi 
vi på en så liten enhet som LLE da raskt kommer ned på individnivå. En til to sykemeldinger 
av en viss varighet i perioden slår raskt ut på statistikken.  
 
Det er en tendens til at sykefraværet blant kvinner er høyere enn blant menn. Denne tendensen 
er også sterk på fakultetsnivå. (se vedlagt tabell).  
 
Legemeldt sykefravær ved fakultetet  
 
Samlet, kvinner og menn   

År  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

2008 4,8 % 4,5 % 3,5 % 2,4 % 

2009 3,2 % 2,4 % 3,6 % 4,3 % 

2010 3,2 % 2,0 % 3,8 %  

 
For kvinner:                                               For menn 
År  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal År  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

2008 7,0 % 7,5 % 5,2 % 3,3 % 2008 2,5 % 1,5 % 1,6 % 1,4 % 

2009 4,0 % 3,8 % 5,9 % 7,0 % 2009 2,3 % 1,0 % 1,3 % 1,7 % 

2010 5,0 % 3,4 % 6,7 %  2010 1,4 % 0,5 % 1,1 %  

 
Legemeldt sykefravær - Egen virksomhet sammenlignet med andre 
 3. kvartal 2010 3. kvartal 2009 3. kvartal 2008 3. kvartal 2007 3. kvartal 2006 

Egen virksomhet 3,8 % 3,6 % 3,5 % 4,9 % 4,8 % 

Helse- og sosialtjenester  8,9 % 8,2 % 8,2 % 8,1 % 

Statlig forvaltning 5,7 % 6,3 % 5,8 % 5,9 % 5,8 % 

Hele landet 6,1 % 6,9 % 6,1 % 6,0 % 6,1 % 
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- LLEs rutiner knyttet til sykefravær.  Informasjon  til alle     
 
Administrasjonen ved Jorunn Nedreberg har regelmessig sendt ut informasjon om sykefravær 
og rutinene knyttet til dette. Teksten under er en utvidet versjon av dette, sendes til alle etter 
IR-møtet.  
__________________________________________________________ 
 
Sjukefråvær / sjuke barn  
Ved sjukefråvær skal du snarast råd melda frå til instituttet, dette gjer du slik:  
 
* Ring ekspedisjonen ved LLE: tlf 55 58 24 00 eller 
* send en e-post til post@lle.uib.no 
 
Dette gjeld både fråvær med sjukmelding og fråvær med eigenmelding. Hugs å opplysa om du har 
undervisning som må avlysast eller utsetjast. 
 
NB!  Alle skal gje beskjed til instituttet når dei er sjuke, dette skal de gjere sjølv om de ikkje har 
undervisning, er i forskningsfri eller anna. 
 
Eigenmelding 
Den som mottar meldinga om sjukefråværet legger skjema i hylla di. Når du er tilbake på jobb skriv du 
under og returnerer det til LLE v/ Jorunn Nedreberg (administrasjonskonsulent) eller Solveig Steinnes 
(administrasjonssjef). 
 
Sjukemelding 
Sjukmelding frå legar skal leverast eller sendast til instituttet ved Solveig Steinnes eller Jorunn 
Nedreberg så snart som råd. Vi skal ha del C og D av sjukemeldinga, det er viktigt at du underteikner 
del D.  
 
Dersom du har sjukemelding eller reknar med å bli sjukemeldt i meir enn to veker bør du, samstundes 
som du leverer sjukemeldinga, avtale ei samtale med nærasete leiar (instituttleiar for vitskapleg 
personale, administrasjonssjef for adminstrativt personale).  
 
Det er lovpålagt med ei samtale innan 6 veker i sjukemeldinga (skal endrast til 4) som skal munne ut i 
ei oppfølgingsavtale. I dei fleste tilfelle vil det vere naudsynt med ei samtale før den tid, for å diskutere 
praktiske ting som  eventuell overføring av arbeidsoppgåver i sjukemeldingsperioden, om du treng 
tilrettelegging, kva oppfølging arbeidsgjevar skal gi eller andre ting som du gjerne vil ta opp med 
arbeidsgjevar.  
 
Merk at ei 100% sjukemelding betyr at du IKKJE kan arbeide i det heile, dette gjeld forskning, 
undervisning, rettleiing (også på epost), deltaking i seminar og konferanser, å sitte i utval, faglege 
reiser og så vidare.  
 
I mange tilfelle er det aktuelt med ei gradert sjukemelding. Du må då ha ei samtale med arbeidsgjevar 
for å diskutere korleis dette skal løysast praktisk, kva arbeidsoppgåver som skal prioriterast og kva 
som ikkje skal prioriterast i sjukemeldingsperioden. Ingen har rett på å vite kvifor du er sjuk 
(diagnosen), men det er viktig for arbeidsgjevar (inkludert fagkoordinatorer og andre kollegaer som ein 
samarbeider med) å vite at du er sjuk, og i kva prosent. Arbeidstakar skal opplyse arbeidsgjevar om 
funksjonsevne, arbeidsmoglegheiter og kva du kan gjere i sjukemeldingsperioda. Dette gjeld spesielt 
når du har ei gradert sjukemelding, men er viktig i alle sjukemeldingstilfelle.  
Merk at ei gradert sjukemelding ikkje endrar vektinga mellom undervisningsplikta og forskningsplikta. 
Ein kan ikkje være sjukemeldt berre for ein del av stillinga. Korleis dette skal løysast må avtalast med 
leder.  
 
For administrasjonen. Ved gradert sjukemelding kan du ikkje nytte deg av fleksibel arbeidstid.  
 
For meir informasjon, kontakt Jorunn Nedreberg eller Solveig Steinnes. 
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- Hvordan forholder instituttledelse og administras jonen seg til 
sykemeldinger. Interne rutiner  
 
UiB er en IA-bedrift. IA står for ”et inkluderende arbeidsliv”. Hovedmålet er å gi plass for 
alle som kan og vil arbeide. IA-virksomheter har egen kontaktperson i NAV for råd og 
veiledning, kan søke om tilretteleggingstilskudd for arbeidstakere, honorar til 
bedriftshelsetjeneste og benytte seg av utvidet egenmelding. Det siste betyr at man kan bruke 
egenmelding i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode, f. eks for 24 
enkeltdager. Egenmelding kan ikke benyttes i mer enn åtte dager per fraværstilfelle. 

 
LLEs interne rutiner er utarbeidet på bakgrunn av UiBs sentrale rutiner og det loven sier om 
oppfølging av sykemeldte. Det er viktig å merke seg at både arbeidstaker og arbeidsgiver har 
plikt til å samarbeide og kommunisere for å ha tett oppfølging av sykemeldte.  
 
Egenmeldingsskjema legges i hyllen til den som har meldt inn egenmelding. Når man er frisk, 
returnerer man skjemaet til administrasjonskonsulenten. Purring kan være nødvendig. Hver 
måned blir oversikt over sykefraværet samt alle egenmeldingsskjemaene sendt til fakultetet 
for registrering.  
 
Sykemeldinger fra lege blir levert til admsjef eller admkonsulent. Admkonsulenten melder 
umiddelbart fra til instituttleder og administrasjonssjef ved nye sykemeldinger, og dersom det 
er spesielle meldinger til arbeidgiver i sykemeldingene. Hun har en oversikt over sykemeldte 
ved instituttet, og hva som skal gjøres i forhold til oppfølging. Denne sendes instituttleder og 
adm.sjef et par ganger i måneden.  
 

Dato              

Namn 

Sjukmeldt i 
perioden 

(uføregrad)  
Sendt 
kort Etter 14 dg.  Innan 6 veke 12 veke 

6 
mnd. 

 Xx xx (frå  - til ) 
prosent 

Frå 
instituttet 

 Kontakt 
med 
arbeids-
takar 

Utarbeide 
oppfølgings-
plan 

Dialog-
møte.  

Nytt 
dialog
-møte 

 
Intituttleder kontakter sykemeldte i vitenskapelig stab. Admsjef kontakter sykemeldte i 
administrativ stab. I mange tilfeller tar den sykemeldte selv kontakt umiddelbart.   
 
De fleste som er sykemeldte vil i tilegg informere berørte kollegaer om dette: 
fagkoordinatorer, andre kollegaer, studenter, men det er tilfeller der dette ikke skjer. 
Administrasjonen informerer fagkoordinator og instituttleder ved nye sykemeldinger. 
Forskningsleder blir koblet inn dersom den sykemeldte har stipendiatveiledning. 
Fagkoordinator vurderer forholdet til undervisnings- og veiledningsoppgaver.  
 
Innen seks uker skal det gjennomføres en lovpålagt tilretteleggingssamtale, og den 
sykemeldte og leder skal utarbeide en oppfølgingsplan. De aller fleste har hatt mange samtaler 
med sin leder før den tid, for å avklare praktiske og formelle ting rundt sykemeldingen, eller å 
ha en samtale om andre forhold.  
 
Ved Aktiv sykemelding skal det gjennomføres en samtale og lages en arbeidsplan så raskt 
som mulig etter at sykemelding er blitt levert inn.  
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- Noen utfordringer knyttet til sykefraværet ved LL E 
 
Oppfølging av langtidsfravær og tilrettelegging av arbeidsplassen  
I 2010 var sykefraværet på enheten lavt, selv om det steg noe på slutten av året. Det er en 
utfordring for instituttledelsen å holde et øye med sykefraværet, og følge opp den enkelte 
sykemeldte på en god måte. Vi forsøker å bidra med tilretteleggingstiltak for å få arbeidstaker 
tilbake i jobb.  
 
Vi bruker bedriftshelsetjenesten aktivt i den fysiske tiltrettelegging, spesielt i forhold til å 
vurdere tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen.  
 
Generell informasjon om regler og rutiner 
Det er videre en utfordring å nå ut med informasjon til alle ansatte – både de friske og de syke, 
om hvilke regler og rutiner som gjelder i forbindelse med fravær, både egenmeldinger og 
sykemeldinger. Adminstrasjonen informerer fagkoordinatorer ved sykdom, i 
 
Informasjon til viktige knutepunkt  i det enkelte tilfelle, spesielt fagkoordinator  
Den som er sykemeldt vil ofte ikke at det skal bli så mye snakk om sin sykemelding, eller 
ikke er i stand til å melde fra til så mange, mens kollegaer, fagkoordinator, studenter m. flere 
har behov for informasjon i forhold til hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres / ikke utføres i 
sykemeldingsperioden. Dette gjelder spesielt for undervisningsoppgaver og administrative 
oppgaver, men også i forhold til arbeid i utvalg, verv etc. En spesiell utfordring er 
informasjon til stipendiater og masterstudenter som ikke kan få veiledning i perioden. På dette 
området har kommunikasjonen noen ganger glippet. Vi informerer nå alltid fagkoordinator for 
å diskutere hvem som ev trenger informasjon om fraværet.   
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Instituttrådet tar informasjonen om sykefravær ved LLE til etterretning.  
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SAK 4/11 Forslag til plan for HMS-arbeidet 2011. Ve dtakssak  
  
 
MÅL for HMS-arbeidet  
 
− Vårt overordnede mål er et arbeidsmiljø der alle trives og utvikler seg profesjonelt  
− Vår arbeidskultur skal være bygget på dialog, åpenhet og gjensidig tillit i fagmiljøene, 

mellom de ulike fagmiljø og mellom fagmiljø, administrasjon og ledelse 
− Vi skal ha et godt fysisk arbeidsmiljø    
 

 
 

Oversikt over HMS-ansvarlige ved instituttet  
 
HMS-ansvarlig: Instituttleder  
HMS-kontakt i administrasjonen: Solveig Steinnes og Jorunn Nedreberg  
Verneombud: Pär Ola Sandin. Vara: Alf Edgar Andresen 
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  

Kontaktpersoner: 
Forskningsleder 
Forskningsrådgiver  

Ca en fredag i 
måneden 
 

Presentasjon av nye 
prosjekt  

I forbindelse med 
kakelunsjer 

Instituttleder  

Presentasjon av nye 
medarbeidere 

I forbindelse med 
kakelunsjer 

Instituttleder / 
administrasjonen 

 

Sommeravslutning 
 

 For dato og initiativ: 
administrasjonen 
 

Medio juni 
 

Juleavslutning  Kan være aktuelt med 
egen komité for 
gjennomføring 

Medio 
desember 

 
 
 
 
 
Det fysiske arbeidsmiljøet 
 
TILTAK HVORDAN  ANSVARLIG NÅR 

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

Verneombud  
HMS-kontakt Jorunn 
Nedreberg 
 

Første kvartal 
2011 

 
 
Kommunikasjon og samhandling  
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TILTAK HVORDAN  ANSVARLIG NÅR 

Kommunikasjon i 
fagmiljøene 

Regelmessige møter i 
fagmiljøene, både formelle 
og uformelle  

Fagkoordinator  

Kommunikasjon fra  
fagmiljøene til ledelse / 
utvalg 

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

Fagkoordinator / den 
enkelte 

Hele året 

Informasjonsflyt 
angående utvalgsarbeid 

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

Instituttledelsen og 
utvalgssekretærene 
 
 
Adm.sjef  

 

Mottak av nye 
medarbeider 

-Integrering i fagmiljene 
-Samtaler med ledelsen 
-Administrativ 
organisering 

-Fagmiljøene 
-Instituttledelse 
-Administrasjonen 

 

Medarbeidersamtaler Med faste vitenskapelige 
samt administrasjonssjef 

Instituttleder 
 

 

Medarbeidersamtaler  Med stipendiater/  postdoc 
/ midl. Forskere 

Forskningsleder  

Medarbeidersamtaler Med midlertidige 
undervisningstilsatte 

Undervisningsleder  

Medarbeidersamtaler Med administrativt ansatte Administrasjonssjef  
 

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

Admsjef i samarbeid 
med Jorunn Nedreberg 
og brannvernansvarlige  

Løpende 
 
 

HMS-møte Fagvise HMS-møter Instituttledelse i 
samarbeid med 
fagkoordinator 
 

Våren 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak  
 
HMS-plan for 2011 vedtas.  
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SAK  5 /11 Oppnevning av representanter til innstil lingskomité for 
instituttlederstillinger 

- Brev fra fakultetet (14/1/2011) 
 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
Griegakademiet - Institutt for musikk 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitenskap 
Institutt for fremmedspråk 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
 
  

  

 
 

 
Oppnevning av representanter til innstillingskomité for 
instituttlederstillinger 
 
Instituttlederstillingene ble lyst ut 4.11.2010 med søknadsfrist 1.12.2010.  
 
Følgende går fram av regler for fakultetsorganene, § 8: 

Innstilling til instituttlederstillinger ved grunnenheter underlagt fakultetet foretas av et innstillingsutvalg 
med prodekanus som leder, og fire medlemmer. To av medlemmene skal representere arbeidsgiver, ett 
medlem tjenestemennene og ett medlem studentene. Ett av medlemmene som representerer arbeidsgiver, 
skal være utpekt av det aktuelle instituttrådet. Det oppnevnes personlige varamedlemmer for lederen og 
medlemmene. 

 
Fakultetet ber om å få tilbakemelding fra hvert institutt innen 7. februar om hvem som er 
utpekt som medlem til innstillingsutvalget med personlig varamedlem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Trine Moe 
fakultetsdirektør Arve Sennesvik 
 seniorkonsulent 

 

- Forslag til instituttets representant 
 
Førsteamanuensis Hilde Corneliussen er foreslått som instituttets representant  
Jill Walker Rettberg er foreslått som vara  

Referanse Dato 

2010/11817-ARSE 14.1.2011 
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Forslag til vedtak 
IR utpeker disse som instituttets representant / vara i innstillingskomiteen for 
instituttlederstillingene våren 2011.  

- Hilde Corneliussen 
- Jill Walker Rettberg (vara)  

 
 

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 
Solveig Steinnes, adm.sjef, er sekretær for rådet 

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)   

 


