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Dagsorden 

Godkjenning av innkalling og sakspapir  
Godkjenning av referat fra møtet 11/1/10 
- Innkalling og sakspapir blir ikke lenger lagt ut på intranett, men på www.uib.no/lle  
 
Universitetet i Bergen 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 
 
REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
 
Sted: grupperom N, Sydneshaugen skole 
Dato/tid: 11.01.10 kl 14.15-15.45 
 
Til stede 
Gruppe A: Stein Haugom Olsen (leder), Torodd Kinn, Jørgen Bakke (vara for Gjert Vestrheim, gjelder 
hele semesteret), Hilde Corneliussen (vara for Tor Trolie), Victoria Rosen, Ingrid Nielsen 
Gruppe B: Agnete Nesse 
Gruppe C: Ranveig Lote 
Gruppe D: Eivind Berge, Øyvind Wiik Halvorsen, Theresa Wallevik 
Solveig Steinnes, sekretær 
 
Til referat, innkalling og dagsorden 
− Godkjenning av innkalling og sakspapir 
− Godkjenning av referat 
 
Orienteringssaker 
O-sak a) Referat fra møte i FFU 24/11/09. Ingen merknader 
O-sak b) Eksterne tildeling 2010 
O-sak c) Møteplan våren 2010 LLE. Plan sendes ut til alle.lle med noen rettinger. 
O-sak d) Fagdimensjonering. Muntlig orientering fra instituttleder. Vår komite er straks ferdig med 
arbeidet, og vil gi en skriftlig rapport i løpet av kort tid. Dette vil bli lagt frem for instituttrådet. Den 
sentrale komiteen vil levere i løpet av februar, men hva som står der vet vi ikke. Viktig at alle miljøene 
får god tid til å uttale seg om saken når den kommer. Det som er opplagt er at vi må miste stillinger, 
kanskje helt opp til fire stykker. Saken skal behandles bredt på instituttet.  
O-sak e) Referat fra møte i UUI 30/11/09. Ingen merknader 
O-sak f) Stillinger / personal våren 2010. I tillegg har instituttleder Stein Haugom Olsen sagt opp 
stillingen sin. Admsjef undersøker IRs eventuelle rolle ved ny tilsetting.  
 
Sak 1/10 Orientering om budsjett 2010 
Instituttrådet ble orientert om instituttets driftsbudsjett og budsjettposter, så langt som fakultetet har 
kommet i arbeidet. Det er ennå en del poster i driftsbudsjettet som mangler, og dette blir endelig lagt 
til fakultetsstyremøtet i februar. Det ble på møtet uttrykt misnøye med at budsjettet ikke er klart.  
 
Vedtak 
Instituttrådet tok orienteringen til etterretning 
 
Sak 2/10 Fordeling av belønningsmidler for 2010 
Instituttleder innledet. Instituttrådet diskuterte saken. Alternativt forslag ble fremsatt på møtet av 
Torodd Kinn:  
 
”Det opprettholdes en fordeling 70/30 der 30 prosent går til felles forskningsformål og 70 prosent går 
til den enkelte veileder.” 
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Det ble først stemt over instituttleders forslag. Instituttleders forslag ble nedstemt med 8 mot tre 
stemmer.  
Det ble så stemt over Torodd Kinns forslag. Dette ble vedtatt med 8 mot tre stemmer.  
 
Eventuelt 
Ingenting under eventuelt 
 
SOS Ingen kommentarer innen 20/1/10 
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Orienteringssaker 
 

Orienteringssak a) Referat fra møte i UUI 25/01/10  
 
Referat fra mote 
Utvalg for undervisning og internasjonalisering. 
Institutt for lingvistisiske, litterære og estetiske studier 
Tid: Mandag 25. januar kl. 13.15-14.30 
Sted: Rom 435, HF-bygget 
 
Til stede:  
Thorsteinn Indridason (undervisningsleder), Torodd Kinn, Ingrid Nymoen, Atle Kristiansen, 
Pauline Hoath, Pär Sandin, Erling Aadland, Gisle Selnes, Hilde Corneliussen, Koenraad de 
Smedt, Ranveig Lote. 

 
Forfall: Tor Trolie 
 
Forfall grunnet feil i utsending av innkallingen: Nora Vaage, Øystein A. Johannessen, Kazima 
Sjøvoll. 
Programkoordinatorer Jens Kjeldsen og Ellen Mortensen var ikke til stede, etter avtale. 
 
 
 
Saksliste 
UUI-sak 01/10: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ingen merknader. 
 
UUI-sak 02/10: Godkjenning av referat fra 30.11.09.  
Ingen merknader. 
 
UUI-sak 03/10: Orienteringssaker 

1. Foreløpige tall for semesterregistreringer våren 2010. Semesterregistreringstallene per 
20.01.10 viser en tydelig økning i forhold til våren 2009 og våren 2008.  

2. Informasjon og studieplaner for de nye BA-programmene lagt ut på uib.no 
 

UUI-sak 04/10: Endringer i studietilbudet på digital kultur, bachelor- og masternivå. 
Digital kultur har lagt frem en plan for omformet emnetilbud på faget som innebærer 
oppretting og nedlegging av enkeltemner på bachelor- og masternivå. Målet er et mer samlet 
og helhetlig fagtilbud . 
Fagkoordinator Hilde Corneliussen redegjorde for hovedtrekkene i saken.  
Det kom merknad til vurderingsordningen på DIKULT102, som har semesteroppgave og 
skoleeksamen på et 15 stp emne. Fagkoordinator ville ta dette opp med emneansvarlig i 
etterkant av møtet. 1 

                                                 
1 Saken er tatt opp med de emneansvarlige, og skoleeksamen fjernes som eksamensdel på emnet. Det blir da kun 
en semesteroppgave som blir eksamensordningen i ement. Emneplanen blir oppdatert før innsending til 
fakultetet.  
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Det kom også merknader til formueleringen av læringutbytte i emneplanene for DIKULT250, 
301, 303, 305 og 350. 
 

Vedtak:  
UUI vedtar de foreslåtte endringene, studieplanene og emneplanene slik de 
foreligger i vedlegg 1-4 [til innkallingen] med de merknader som kom frem i 
møtet og som er referert her, med virkning fra høsten 2010.  

 
UUI-sak 05/10: Endring av undervisningssemester for emnene på Prisme, fjernstudiet  i 
norsk som andrespråk 
 

Vedtak: 
UUI vedtar de foreslåtte justeringene av emneplanene for NORAN101-F og 
NORAN104-F med virkning fra høsten 2010. 
 
 

UUI-sak 06/10:  Justerte emneplaner for NOSP102, NOSP103, NOSP103-L 
I møte 30.11.09 vedtok UUI å kutte dubleringen på nordisk språk fra høsten 2010. Hensikten 
var å redusere ressursbruken på nordisk språk for å kunne dekke ordinær undervisning med 
faste ressurser. Omfanget av vurderingsordningen på emnene er også forsøkt redusert ved at 
en veiledet mappeoppgave er erstattet av en fire dagers hjemmeeksamen. Kinn tok imidlertid 
opp at det virker urimelig at sensur av en hjemmeeksamen på fire dager skal være normert til 
to timers arbeid, samme sats som for en semesteroppgave. Kinn ber om at man vurderer å 
differensiere normeringen av hjemmeeksamen og andre oppgaver etter lengden på eksamenen 
(enten tid eller sideantall).  
 

Vedtak: 
UUI vedtar de foreslåtte justeringene i emneplanene for NOSP102, 
NOSP103 og NOSP103-L, jfr vedlegg 1, med virkning fra høsten 2010. 

 
 
UUI-sak 07/10:  Endring i vurderingsformen på KUN117 
I behandlingen av saken ble det en diskusjon om hvorvidt omfanget av en eksamensbesvarelse 
burde oppgis i antall ord eller antall sider. Flere mente at det mest hensiktsmessige er å oppgi 
tekstens lengdekrav i antall ord, men at det i tillegg bør foreligge felles retningslinjer for 
format, skrifttype, linjeavstand, m.m. på instituttet. Lote viste til at det allerede fins et skriv 
som ligger på Mi side som beskriver visse krav til format og struktur på 
eksamensinnleveringer, utarbeidet av eksamensadministrasjonen. Utvalget ønsket en 
gjennomgang og standardisering av disse til neste møte.  
 

Vedtak: 
Vurderingsformen på KUN117 endres fra hjemmeeksamen med justerende muntlig til 
kun en hjemmeeksamen. Omfanget av hjemmeeksamen reduseres fra 15 til 10 sider. 
Det legges inn to obligatoriske øvingsoppgaver i emnet. 

 
UUI-sak 08/10: Endring i vurderingsform for TEAT114 
Fagkoordinator for teatervitenskap ønsker å endre status for muntlig eksamen på TEAT114 fra en egen 
tellende eksamensdel til en justerende muntlig. Det ble en prinsipiell diskusjon omkring hva som mest 
hensiktsmessig av å ha justerende muntlig eksamen eller muntlig som en egen deleksamen på emner med 
hjemmeeksamen eller semesteroppgave. Ved justerende muntlig kan karakteren kun justeres opp eller 
ned med én bokstavkarakter. Om man har kandidater som har skrevet gode skriftlige besvarelser, men 
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som ikke kan svare på resten av pensum på muntlig eksamen, kan man med en justerende muntlig ikke 
sette dem ned mer enn én bokstav, og de kan ikke stryke på emnet.  
 
Ved egen muntlig deleksamen vil man kunne stryke en slik kandidat, dersom vedkommende stryker på 
selve muntlig eksamen. For å unngå "karakterinflasjon" mente Kinn at et 40/60-forhold mellom de to 
eksamensdelene er å foretrekke fremfor et 50/50-forhold. Andre brøker er også mulig.  
 

Vedtak: 
Den justerte emneplanen for TEAT114 vedtas med virkning fra høsten 2010. 

 
 
Diskusjonssak:   
UUI-sak 09/10: Utøvelse av UUIs myndighet som vedtaksorgan 
Det ble diskutert hvorvidt utvalget ønsker å delegere vedtaktsmyndighet i studieplansaker av 
begrenset omfang til undervisningsleder. 
 
Det var stor enighet om at utvalget ønsker å behandle alle studieplansaker av vesentlig art 
(herunder unntatt redaksjonelle endringer og eventuell oppretting av feil i allerede behandlede 
saker) og at man så en nytte av en slik felles behandling.  
 
Det er derfor ikke aktuelt å delegere beslutningsmyndighet til undervisningsleder i 
studieplansaker.  
 
 
3. februar 2010 
 
 
Thorsteinn G. Indridason 
undervisningsleder 

Ranveig Lote 
studieleder 

 
Merknadsfrist: 11. februar 
To merknader kom inn og er tatt til følge. 
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Orienteringssak b) Stillinger/personal 
 
Nye tilsettinger 
Førsteamanuensis latin (LLE/CMS): Aidan Conti. Fra 1.3.2010.  
 
Under utlysning 
Nordisk, lærerutdanning/førsteamanuensis (etter Aase). Under behandling 
To stipendiatstillinger ved LLE: Under utlysning. 41 søkere 
 
Nye stillinger knyttet til eksterne prosjekt 
Faglig leder Holbergs skrifter: Under behandling 
Teknisk redaktør Holbergs skrifter. Under behandling. Sakkyndig komite ferdig 
To stipendiatstillinger  Dialektendringer i industristader (Akselberg/Sandøy). 6 søkere 
Andre som kommer: 2 stipendiater, EU/Clara (DeSmedt) 1 postdoc, HERA (Rettberg) en 
postdoc, HERA (Lien) 1,5 årsverk forsker/postdoc  
 
Avganger våren 2010 
Kolbjørn Slethei, Gunnar Danbolt, Marit Nybø, Marit Helene Kløve, Laila Aase,  
 
Permisjoner  
Mathilde Skoie har permisjon ut vårsemesteret 2010 
Alvhild Dvergsdal har permisjon fram til 16/8/2010. Sagt opp stillingen fra denne dato  
Jill Walker Rettberg har fødselspersmisjon våren 2010 
Ann Kristin Helland har fødselspermisjon i 2010 
 
Endringer i administrasjonen 
Marit Aall Henriksen og Erna Synnøve Kjensjord i fødselspermisjon.  
Kristian Bjørkelo og Elisabeth Aase Sæther vikarierer i stillingene.  
Britt Helene Lund har arbeidssted på Det psykologiske fakultet ut juli 2010. 
 
 
Merk at det skal utnevnes nye fagkoordinatorer på alle fag fra høsten 2010.  
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Orienteringssak c) HMS-rapportering 2009 
HMS-årsrapport      
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, 2009 

Ansvarlig for rapporten:    Eli Kristine Knudsen (Verneombud) og Solveig Steinnes (Leder)
    Rapporten ble signert og levert 10.02.2010.   
DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID 

HMS-ORGANISERING 

  Ja 
Må 
bli  

bedre  
Nei 

Har leder og verneombud foretatt en gjennomgang av de ulike elementene i det 
systematiske HMS-arbeidet ved enheten (internkontroll)?  

x       

Har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver?     x    
Har enheten fastsatt skriftlige HMS-mål?  x       
Har enheten kartlagt og vurdert risiko knyttet til HMS?  x       
Har enheten en samlet, skriftlig og ajourført handlingsplan for HMS-arbeidet?  x       
HMS-KOMPETANSE 

 
  Ja 

Må 
bli  

bedre  
Nei 

Har leder nødvendig kompetanse for å utføre sitt HMS-ansvar ved enheten?  x       
Praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte/studenter/gjester?  x       
Sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse?  x       
Har enheten gjennomført brannvernopplæring?  x       
PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ 

 
  Ja 

Må 
bli  

bedre  
Nei 

Praktiserer enheten UiBs rutine for oppfølgning ved sykefravær?  x       
Praktiserer enheten UiBs rutine for konflikthåndtering?  x       
Praktiserer enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk ved 
UiB (AKAN-retningslinjer)?  

x       

Har alle ansatte fått tilbud om medarbeidersamtaler?        x  

 

For hvor stor andel av alle teknisk ansatte er samtale gjennomført? (Angi i %)    
For hvor stor andel av alle administrativt ansatte er samtale gjennomført? (Angi i 
%)  

80%  

For hvor stor andel av alle vitenskapelig ansatte er samtale gjennomført? (Angi i 
%)  

0 %  

 

  Ja Må bli 
bedre Nei 

Har enheten gjennomført HMS-
møte?  

x       

 
Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort hvordan enheten gjennomførte HMS-møtet: 
Spørreskjema i forkant: "Trivselsbarometer" 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 Eli 
KristineKnudsen, verneombud Oppsummering og erfaringer fra HMS-runden i vår Diskusjon 
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Instituttleder la fram resultat fra Trivselsbarometeret, og dette ble diskutert i plenum, spesielt i 
forbindelse med motivasjon, samarbeid, tilbakemelding fra hverandre og ledelse, støtte. Møtet ble 
avsluttet med en enkel lunsj.  

 
HELSE OG BYGG 

 
  Ja Må bli  

bedre Nei 

Har enheten gjennomført HMS-runde?  x       
Blir hensyn til HMS tilstrekkelig vurdert ved nye arbeidsplasser 
(byggesaker)?  

x       

Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser ergonomisk utformet og 
tilpasset?  

x       

Har enheten kartlagt og vurdert behov for universell utforming 
(UU) mot ansatte og/eller studenter?  

      x  

Er enhetens brukers representant og plassansvarlig for brannvern 
fortrolig med egen funksjon?  

x       

Har enheten gjennomført brannøvelse?  x       
Har enheten gjennomført ettersyn av rømningsveier?  x       

 

YTRE MILJØ 

 
  Ja 

Må 
bli  

bedre  
Nei 

Har enheten kartlagt egen miljøpåvirkning?        x  
Praktiserer enheten Retningslinje for farlig avfall og problemavfall, inkl. radioaktivt 
og eksplosivt avfall?  

x       

Benytter enheten seg av video- og telefonkonferanser?     x    

 

RISIKOFYLT ARBEIDSMILJØ 
 
 
  

Ja Nei 

Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? F.eks. arbeid ved laboratoriet, klinikk, 
verksted, driftarbeid, tokt- og feltarbeid. 

   x  

 
Dersom JA besvar følgende: 

  
Ja 

Må 
bli  

bedre  
Nei 

Gjennomfører enheten HMS-risikovurdering ved utførelse av risikofylt arbeid?         X 
Er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte/studenter/gjester?          

 

AVVIK, NESTENULYKKER OG ULYKKER 
  Ja Nei 

Har enheten hatt HMS-relaterte avvik, nestenulykker eller ulykker?     x  

 

  Ja Må bli 
bedre Nei 

Er HMS-relaterte avvik, nestenulykker og ulykker meldt 
og fulgt opp?  

      x  

 
Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1. 
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DEL 2. HMS-MÅL OG -TILTAK 

Skisser enhetens HMS-mål og -satsningsområder. Legg ved samlet HMS-handlingsplan for 
rapporteringsåret (last opp vedlegg nederst på siden). 
HMS-arbeidet ved Institutt for lingvistiske,  Vi vil jobbe for en−litterære og estetiske studier har 
følgende mål:  arbeidskultur som er tuftet på dialog, åpenhet, utvikling og gjensidig tillit både innad i 
fagmiljøene, mellom de ulike fagmiljø og mellom fagmiljø, − Vi vil jobbe for et arbeidsmiljø der folk 
trives −administrasjon og ledelse  Vi vil jobbe for at det fysiske arbeidsmiljøet skal være positivt for 
den fysiske og psykiske helse og trivsel  

 
 
Gi en kort beskrivelse av enhetens prioriterte og iverksatte HMS-tiltak. 
Se handlingsplanen for 2009 og vedlegg som viser hva som er blitt gjennomført.  

 
 
DEL 3. SATSNINGSOMRÅDER/UTFORDRINGER INNEN HMS 

  Ja Nei 
Er det tilfredsstillende inneklimaforhold ved enheten?    x  
 
Dersom Nei: 
 
- Hvem har enheten rapportert disse forholdene til og hvilke tiltak er iverksatt? 
Vi har hatt et godt samarbeid med HMS-seksjonen og EIA omkring problemer med inneklima. Særlig 
knyttet til innkjøring av nytt ventilasjonsanlegg. De fleste sakene er nå løst og inneklimaet i HF-
bygget er mye bedre. Vi har en person i Sydnesplassen 12/13, der har det også vært betydelige 
problemer, men situasjonen er nå bedre enn ved inngangen av 2009.  

 
 
- Hvor mange ansatte er berørt av dette? 
Har vært berørt av dette: 6 personer 

 
 
 
Er det andre forhold knyttet til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som enheten ønsker å informere 
fakultetet om? 

  

  

 

 
 
 

Orienteringssak d) Regler angående frikjøp 
 
Muntlig orientering v/ fung. Instituttleder Erik Bjerck Hagen 
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SAKER OG SAKSPAPIR 
 

SAK 3/10 Forskningsmeldingen 2008-2009 
 
RAPPORTERING MHT KVANTITATIVE INDIKATORER: RESULTAT ER OG 
MÅLTALL  
 

Resultatindikator  Resultat Måltall 
 2008 2009 2010 
Publikasjoner:     
 Totalt antall 
publikasjonspoeng 

100,7 92,07 

 
120 

% andel publikasjoner på 
nivå II  

42 41 40 

Utveksling av tilsette 
gjennom avtaler: 

2 1 2 

Totalt antall utvekslinger  13 11 15 
Forskningsrådsfinansiert 
virksomhet (FFV):  

   

Omfang av forskning 
finansiert av forskningsrådet.  

5 375 700 6 541 000 8 800 000 
 

EU-tildeling:     
Omfang forskning finansiert 
av EU 

     181 238   1 000 000 

Bidrags- og 
oppdragsfinansiering 
totalt  

8 445 700 12 346 756 
 

16 600 000 

1Bidrags- og 
oppdragsvirksomhet som 
ikke er regnskapsført ved 
UiB eller Unifob  

   

Likestilling:     
% andel kvinner i 
vitenskapelige stillinger 

27.1 26 30 

 
 
Publisering 
LLE har gjort det brukbart med hensyn til oppnådde publiseringspoeng også i 2009, og noe av 
nedgangen fra 2008 skyldes at vi ikke lenger får registrert poeng fra CMS. Potensialet for 
forbedring er imidlertid fortsatt stort, og blant fagmiljøene, var det bare ”nordisk litteratur” 
som har imponerende tall å vise til i 2009. Bevisstheten omkring viktigheten av 
publikasjonspoeng er økende, og flere av instituttets ansatte har i 2009 gjort en god jobb med 
å få registrert nye publiseringskanaler, noe som ikke alltid er lett dersom det ikke dreier seg 
om skandinaviske eller engelskspråklige kanaler.  
 
 
Eksterne midler 
LLE fortsetter å ha svært god uttelling på søknader om eksterne midler.  
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  I 2010 kommer følgende nye prosjekter til: 
� Finansiert av NFR: ”Språkutvikling på industristadar” (ledet av professor 

Gunnstein Akselberg). 
� Finansiert av HERA: “Developing a Network-Based Creative Community; 

Electronic Literature as a Model of Creativity and Innovation in Practice” 
(ledet av førsteamanuensis Scott Rettberg). 

� Finansiert av HERA: “Photographs, Colonial Legacy and Museums in 
Contemporary European Culture” (PhotoCLEC) (norsk delprosjekt ledet 
av professor Sigrid Lien). 

� Finansiert av EU: Forskerutdanning gjennom CLARA-nettverket (profesor 
KOenraad de Smedt er koordinator). 

 
 

Fra før har vi følgende prosjekter: 
� ”Dialektendringsprosesser” (ledet av professor Håkon Sandøy).  
� ”ASKladden” (ledet av professor Kari Tenfjord). I 2009 har vi i tillegg fått  
� ”Justismordets dramaturgi” (ledet av professor Arild Linneberg).  
� ”Holbergprosjektet” 
� Det EU-støttede prosjektet CLARIN fortsetter også inn i 2010. 

 
Likestilling 
Flere av forskerne som nærmer seg 67 og 70 år, er kvinner så noen umiddelbar bevegelse i 
utjevning er ikke realistisk.  
 
Forskergrupper 
Dannelsen av ca. 12 forskergrupper høsten 2007 har fungert produktivt for tverrfaglig 
samarbeid og generell forskningsaktivitet. Forskergruppene har også gitt nye arenaer for 
stipendiater. 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Instituttrådet godkjenner forskningsmeldingen og sender den videre til fakultetet for 
behandling.  
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SAK 4/ 10 Forskerutdanningsmelding 2009 
 
1. RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER 
 
 
Resultatindikator 2009 2010 
 Måltall Resultat Måltall 
Totalt antall disputaser 
 

7 4 8 

Antall uteksaminerte ph.d-
kandidater pr. vitenskapelig 
årsverk (prof./førsteam.) 

0,14 0,08 0,16 

Antall nye 
doktorgradsavtaler 
 

4 6 5 

Antall aktive phd-
kandidater 
 

33 29 31 

Tilsatte i 
departementsfinansierte 
stillinger 

 15 14 

Tilsatte i 
forskningsrådsfinansierte 
stillinger 

   4   5 

Tilsatte i andre 
eksternfinansierte 
stipendiatstillinger 

 10 12 

Gjennomstrømming på 
disputerte ph.d-kandidater2 

   

 
Kommentar 
Instituttledelsen har samtaler med alle nye stipendiater, alle må tilknyttes forskergrupper, og 
forskerskoletilbudene er økende. Det vil også bli diskutert tiltak knyttet til veiledning m.v. i 
forlengelse av konklusjonene fra utvalget som skal forberede iverksettelse av handlingsplanen 
for forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet. 
 
Dessverre ble tre avhandlinger, som ble innlevert til bedømming sommeren 2009, underkjent 
av bedømmelseskomiteene. Instituttet inviterte alle LLEs veiledere og stipendiater til møte 12. 
februar 2010 for å diskutere tiltak, både på stipendiat- og veiledersiden, som kan sikre at 
ferdigstilte avhandlinger tilfredsstiller kravene for godkjenning. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Instituttrådet godkjenner forskerutdanningsmeldingen og sender den videre til fakultetet for 
behandling.  
                                                 
2 Dette kan gjennomføres ved å foreta kullanalyser av de ulike opptakskullene og deres gjennomstrømming i 
forskerutdanningen i forhold til forsinkelser, og permisjoner.   
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SAK 5/10 Regnskap og budsjett LLE 2010 
 
 

- Regnskap for 2009 og budsjett 2010. Kommentarer  
Det vedlagte budsjettutkastet er foreløpig og bygger på tildelinger fra fakultetet så langt vi 
kjenner disse. Det endelige budsjettet ble trukket fra forrige fakultetsstyre, etter store protester 
fra instituttledere til den dramatiske situasjonen for instituttene, særlig i forhold til 
driftbudsjettene.  
 
 
E-post fra fak-dir Trine Moe og dekanus Gjert Krist offersen ang denne saken 
-----Original Message----- 
From: Trine Moe [ mailto:Trine.Moe@hf.uib.no ]  
Sent: Monday, February 22, 2010 12:56 PM 
To: Gjert Kristoffersen; Lillian Jorunn Helle; Jan Oldervoll; Gisle Selnes; 
Anne Granberg; Randi Koppen; Jan Heiret; Randi Rolv sjord; Eldar Heide; Anne 
Hestnes; even.sorland@student.uib.no; Audun.Kjorsta d@student.uib.no; 
anders.tangen@student.uib.no; elise.davoy@student.u ib.no 
Cc: Sonja Irene Dyrkorn; Vibeke Soleng Askeland; in stleder-hf@uib.no; 
admsjef-hf@uib.no; Ronald Worley; Margaret Stenberg ; Annhild Fetveit 
Subject: [admsjef-hf] Sak 15/2010 til fakultetsstyr et 
 
Til fakultetsstyret 
 
Det vises til utsendt saksliste til fakultetsstyret  i morgen, tirsdag 23. 
februar. 
 
Vi vil informere om at sak 15/2010 - Justering av b udsjett 2010 utsettes 
til møtet 16. mars. 
 
Etter møte med instituttledere og administrasjonssj efer fredag i forrige 
uke, ser vi at det er behov for instituttvise møter  der vi konkret går 
gjennom økonomien til det enkelte institutt, før vi  legger saken frem for 
fakultetsstyret. Vi kommer derfor tilbake til dette . 
 
Vennlig hilsen 
 
Gjert Kristoffersen og Trine Moe 

 
 
Møte mellom fakultet og LLE er berammet til onsdag 3/3 .  
 
 
 
Regnskap 2009 
Instituttet satte opp et budsjett for 2009 med et estimert underskudd på 350 000. Så langt 
instituttet er orientert, nå i slutten av februar, avslutter LLE 2009-regnskapet med en pluss på 
772 000 kroner. Samtidig har vi ca 1 300 000 kroner som er bundet opp i øremerkninger, og 
som blir overført fra 2009 til 2010. Det vil si at vi har rundt 560 000 kroner mer i øremerkede 
bindinger, enn overskuddet vi tar med oss fra 2009. I praksis er det slik at instiutttet ”låner” av 
øremerkede midler til fellesformål. Denne situasjonen har vi hatt hvert år, men tendensen er 
blitt tydeligere etter hvert som den økonomiske situasjonen er blitt strammere.  
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I forhold til oppsatt driftsbudsjett er det noen poster som har vært dyrere enn beregnet. Det er 
særlig sensur lavere grad og kjøp av datamaskiner.  
 
Budsjett 2010 
Budsjettet for 2010 er langt verre enn forventet. I 2008 fikk instituttet 2722 158 i 
resultatbudsjett, i 2009 fikk vi 1627170 kroner, i år får vi ingenting. Vi får heller ikke penger 
til publiseringsstøtte eller forskningsreiser. Store deler av ”driftsbudsjettet” er bundet opp i 
øremerkede midler, det vil si at det er svært lite penger igjen til vanlig felles drift på instituttet.  
 
Tabellen nedenfor er utarbeidet av IF, for å vise en oversikt over alle friske midler tildelt HF-
instituttene (bortsett fra Griegakademiet).  
 
Tabell: Tildeling av ”friske midlar” til institutta  ved starten av året (driftsbudsjettet)  
 AHKR  FoF LLE  IF 
2008  5 017 355  998 572  5 543 129  5 182 638  
2009  4 690 939  845 174  4 546 367  3 774 221  
2010  3 288 420  568 760  3 058 360  2 188 200  
2010-tildeling i 
prosent av 2008-
tildeling  

66  57  55  42  

Overføringar frå året før er haldne utanfor tabellen. Det same gjeld tildelinga til mastersensur i 2010, sidan dette dei tidlegare 
åra har vore dekka av fakultetet. LLE hadde dessutan i 2008 ei løyving til ANA i driftsbudsjettet, som seinare er trekt ut, og 
denne løyvinga er derfor heller ikkje inkludert i oversynet over. FoF fekk i 2009 løyvinga til ”drift ex.phil” lagt inn i driftsbudsjettet,  
men sidan løyvinga er halden utanfor driftsbudsjettet både året før og året etter, har eg ikkje inkludert henne i oversynet over. 
Desse korrigeringane er altså gjort for at dei samla løyvingane skal vera mest mogleg samanliknbare frå år til år. 
 
Som det går frem av tabellen over, så har LLE nesten halvert sitt driftsbudsjett i forhold til 
2008. Våre forpliktelser, antall ansatte og aktiviteten er ikke redusert tilsvarende, og 
situasjonen er derfor svært stram.  
 
Budsjettet som instituttet har utarbeidet, har flere poster med enn driftsbudsjettet som 
fakultetet har levert, og forsøker i så stor grad som mulig å ta høyde for inntekter som 
instituttet forventer å få i 2010.  
 
Som det går frem av det vedlagte forslaget til budsjett, kan instituttet forvente rundt 5 350 000 
kroner i inntekter, og mye av disse pengene er bundet opp i øremerkede midler. Vi har 
budsjettert med utgifter til rundt 3 500 000 i driftsmidler, og i underkant av 2 800 000 i 
øremerkede midler. Dette gir et budsjettunderskudd på ca 930 000 kroner i minus. Det reelle 
underskuddet på driften er større, på grunn av midlene fra 2009 som skal overføres.  
 
Forskning 
IR besluttet i møte før jul å avsette 70% av belønningsmidlene til den enkelte forsker, og 30% 
til forskning, fellesformål. Da var potten for belønningsmidler mindre enn det den faktisk ble. 
Instituttledelsen foreslår at det settes av 130 000 til felles forskningsformål. Resten av 
pengene går inn til spesielle formål i driften (se under) 
 
Felles drift 
Vi starter driften med en minus, som vi ikke kan klare å bygge ned. Vi har allerede tatt store 
innsparinger i 2008 og 2009, og det er ikke lenger så mye å ta av. Store poster som timemidler 
og sensurhonorar vil bli vurdert nøye, men også her har instituttet allerede presset utgiftene 
dramatisk ned i de foregående årene. Instituttet vil vurdere disse nøye for å holde kostnadene 
nede på et absolutt minimum. Bruk av sensuren og utgifter til sensur må gjennomgås mer 
overordnet før det kan være aktuelt å gjøre for store endringer her. Vi vil inntil videre 
oppfordre fagmiljøene til å fortsatt være forsiktig med bruk av sensur, forsøke å bruke lokale 
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sensorer i så stor grad som mulig, og å bruke telefon og videokonferanse som alternativ til 
dyre reiser.  
 
De 141 000 kronene som er igjen av de 30% overføringene for belønningsmidlene, fordeles 
slik: 50 000 kroner til tiltak for de nye studieprogrammene, 60 000 kroner settes av til 
nasjonale fagråd og andre faglige reiser, 7000 kroner settes av til støtte for studentformål. 
Resten av pengene, 24 000, settes av til anbefalte HMS-tiltak.    
 
Generelt vil vi holde igjen på utgifter i så stor grad som mulig, for å redusere underskuddet.  
 
Ledige /ubesatte stillinger 
Alvhild Dversdal har sagt opp stillingen sin fra høsten.  
Marit Helene Kløve, fra juli 2010. Skal utlyses 
Danbolt (vakanse) fra april 2010 
Nybø. 50% (vakanse) fra juli 2010 
Mortensen (vikar) delvis dekking av stillingen 
Skoie, Mathilde  
Instiltuttet er i løpende forhandlinger med fakultetet angående vikardekning og ev erstatning 
av disse stillingene.  
 
Oversikt stipendiater og postdocer med arbeidsplikt ved LLE 2010.  
Instituttet trekkes 93 000 kroner per år for stipendiat i pliktarbeid, 25%. Dette belastes 
timebudsjettet til instituttet.  
  
Navn Pliktarbeidet knyttet til  Stilling Betales av  
Ommundsen, Åslaug Klassisk, latin Postdoc CMS  
Heide, Eldar Norrønt Postdoc CMS  
Wellendorf, Jonas Norrønt Postdoc CMS  
Gullestad, Anders Forskerskolen, TBLR Stipendiat fakultetet  
Dahl, Eystein IECASTP (Barddal) Postdoc fakultetet 
Serzants, Ilja IECASTP Stipendiat fakultetet 
Smitherman, Tomas IECASTP Stipendiat fakultetet 
Jegerstedt, Kari KVIK-emnene Postdoc fakultetet 
Anderson, Ragnhild Nordisk språk (Frikjøp, Forse) Postdoc fakultetet 
Bugge, Edit Nordisk språk (frikjøp, Forse) Stipendiat fakultetet 
Nesse, Agnethe Nordisk språk (Frikjøp, Forse) Postdoc fakultetet 
Loden, Eirik Allmenn litteratur Stipendiat LLE  
Neple, Ane- Mari Allmenn litteratur Stipendiat LLE  
Torvanger, Merete Allmenn litteratur Stipendiat LLE  
Hommedal, Silje Digital kultur Stipendiat LLE  
Sand, Martin Klassisk, gresk Stipendiat LLE  
Hansen, Christine Kunsthistorie Stipendiat LLE  
Serch-Hansen, Caroline Kunsthistorie Stipendiat LLE  
Helland, Ann-Kristin Nordisk språk Stipendiat LLE  
Molde, Ann-Kristin Nordisk språk Stipendiat LLE  
Johnsen, Hilde Norsk som andrespråk Stipendiat LLE 
Svensson, Snorre K Norsk som andrespråk Stipendiat LLE 
     
   
 
SOS 2/3/10 
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- Budsjettforslag 2010. I påvente av endelig fakult etsstyrevedtak 
 
02.03.2010   2010 
      
TILDELINGER   
  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 
  Forskningsformål –øremerket 0 
  Forskningsmidler 0 
  Forventede andre inntekter/tildelinger 500 000 
  Forventede inntekter, overhead prosjekt  400 000 

  
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 
  PSANA 73 000 
  Publisering, øremerket 0 
  Reisestøtte M. Danbolt 45 800 
  Resultat 2009 0 
  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 
  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 
      
  Totalt instituttbudsjett 5 358 247 

      
UTGIFTER     
      
Felles driftsbudsjett 
Undervisning     
  Fratrekk for stipendiater, 4. år (25%)  920 000 
  Timelærere/undervisning våren 2010 (minus stip) 175 000 
  Undervisning høsten 10 200 000 
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Sensur  Sensur, bachelornivå, honorarutgifter 600 000 
  Sensur, master, honorarutgifter 262 000 
  Reiseutgifter knyttet til sensurering 300 000 
      
Generell drift     
  Generell drift 230 000 
  Utskiftning av it-utstyr 200 000 
  Frankering 90 000 
  Rekvisita 100 000 
  Kjøp av pensumlitteratur 81 000 

  
Fellesarrangement LLE (kakelunsj, sommer- og julefest, mark. inkl 
gaver)  60 000 

  Utgifter doktordisputaser (utgifter 15000*7) 105 000 
  Lisenser til undervisning 30 000 
      
Særlige avsetninger   
  HMS-seminar, oktober 2010 5 000 
  HMS-tiltak, innkjøp etter anbefalinger fra HMS-avd 24 000 
  Støtte til studentarrangement / tiltak* 7 000 
  Oppstartsmidler studieprogram etter søknad 50 000 
  Nasjonale fagråd og andre faglige nettverk 60 000 
      
  Sum felles driftsutgifter 3 499 000 
      
Øremerkede midler m/ egne analysenummer 
      
Undervisning 
  Drift Norsk som andrespråk - norskkursene   603 903 
  Sommerkursene nordisk, minus instituttpåslag 369 000 
  PSANA 73 000 
  Praktinf 133 000 
      
Forskning, forskerutdanning og formidling   
  Forskning, egen avsetning  130 000 
  Publisering, øremerket 0 
  Forskningsformål, øremerket 0 
  Forskerskolen TBLR, øremerket  165 000 
  Norsk komité for bysantinske studier (Kiilerich) 15 000 
      
Individuelle midler   

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

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

  Driftsmidler instituttleder, øremerket 150 000 
      
  Sum utgifter, øremerkede midler 2 784 403 
      
  SUM UTGIFTER  6 283 403 
      
  Balanse -925 156 
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  Forpliktelser overført 2010 1 328 524 
  Balanse inkludert forpliktelsene -2 253 680 
 
 
 
 
Fra møtet med fakultetet 3/3 
Fakultetets vurdering, basert på erfaring fra tidligere år, er at instituttet kan forvente høyere 
inntekter både på BOA og grunnbudsjett, og at den reelle balanseringen i budsjettet derfor vil 
komme i pluss. Fakultetet vil vurdere budsjett og regnskap igjen i slutten av semesteret.  Selv 
om det vedlagte instituttbudsjettet (som over) viser et underskudd, regner fakultetet med at 
dette ikke vil være reelt ved slutten av året, og institutt/fakultet har derfor ikke avtalt noen 
ramme for at instituttbudsjettet kan gå i minus.    
 
 
 
 
Forslag til vedtak  
Instituttrådet vedtar det foreløpige budsjettet i påvente av et fakultetsstyrevedtak.   
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Sak 6/10 Evaluering av ordningen med tilsatt instit uttleder. Diskusjonssak 
 
Saken ligger i ePhorte på 10/2148 og er sendt ut til instituttrådet som egen e-post. Følgende 
dokument er sendt ut 
 
− Evaluering av ordningen med tilsatte instituttledere: Evaluering av ordningen med tilsatte instituttledere.pdf 
− Regler for instituttorganene: Regler for instituttorganene.PDF 
− Utfyllende regler for institutter med tilsatt instituttleder: Utfyllende regler for institutter med tilsatt 

instituttleder.PDF 
− Regler for fakultetsorganene: Regler for fakultetsorganene.PDF 
 
I avtale med fakultetet vil tidligere instituttleder Stein Haugom Olsen sende inn en egen 
evaluering, siden han har sittet i storparten av perioden som skal evalueres.  
 
Instituttrådet har frist til 27/4 med å levere vår tilbakemelding til fakultetet. Saken bør derfor 
opp til vedtaksbehandling på neste IR møte 12/4 
 
På dette møtet bør instituttrådet diskutere hvilken saksgang som er hensiktsmessig for at 
saken skal få best mulig behandling.  
 
Forslag til vedtak 
 
Instituttrådet behandler saken etter fremgangsmåte vedtatt i møtet, og tar evalueringen opp til 
vedtaksbehandling i neste instituttrådsmøte.  
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SAK 7/10 Utpeking av medlem til ansettelseskomite –  instituttleder fram 
til 31.07. 2011  
 
Fungerende instituttleder Erik Bjerck Hagen bes forlate møtet under behandling av denne 
saken.  
 
Ansettelse av instituttleder er regulert i regler for fakultetsorganer §8: 
 
https://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=155 
 
"Fakultetsstyret er tilsettingsmyndighet for instituttledere, faste vitenskapelige stillinger som 
førsteamanuenser og professorstillinger ved grunnenheter ved fakultetet. Fakultetsstyret kan 
delegere til dekanen å foreta utlysing og oppnevne sakkyndig bedømmelseskomité i 
tilsettingssaker der fakultetsstyret har tilsettingsmyndighet. 
 
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. Instituttleder ved 
grunnenheter underlagt dekanene, foretar innstilling i tilsettingssaker for førstestillinger og 
professorstillinger som fakultetsstyret har tilsettingsmyndighet i". 
 
Så snart søknadsfristen er gått ut vil det bli nedsatt en komité som ledes av prodekan for 
forskning. Instituttrådet ved LLE utpeker ett medlem med vara, HSU ett medlem med vara og 
Forskerforbundet ett medlem med vara + en representant til fra arbeidsgiver med vara.  
 
I dette tilfelle er det en midlertidig tilsetting, og fakultetet legger opp til en rask behandling, 
dvs. at de ønsker å få saken behandlet i fakultetsstyremøtet 6. april eller 25. mai.  
 
Forslag til vedtak: 
Instituttrådet utpeker …. Som arbeidsgivers representant i komiteen som skal ansette ny 
instituttleder ved LLE,  
 
 
 
 

Eventuelt 
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Instituttrådet LLE - oversikt over medlemmene høste n 2009 / våren 2010 
Felles e-postliste for medlemmer og varamedlemmer: inst-raad@lle.uib.no 
  
Fungerende leder:  

 

− Erik Bjerck Hagen,  Erik.Hagen@lle.uib.no   

Gruppe A 

 

• Torodd Kinn  Torodd.Kinn@lle.uib.no  
• Ingrid Nielsen  Ingrid.Nielsen@lle.uib.no  
• Victoria Rosén  Victoria@lle.uib.no  
• Tor Bastiansen Trolie   Tor.Trolie@lle.uib.no  
• Gjert Frimann Vestrheim Gjert.Vestrheim@lle.uib.no PERM  

 
Gruppe A, vara  

 

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

Gruppe B:  • Agnete Nesse     Agnete.Nesse@lle.uib.no   

Gruppe B, vara 

 

1. Eirik Vassenden Eirik.Vassenden@lle.uib.no  
2. Elisabeth Bjugn  Elisabeth.Bjugn@lle.uib.no  

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 

 

• Theresa Wallevik vadlaviken@gmail.com  
• Øyvind Wiik Halvorsen  oha092@student.uib.no  
• Eivind Berge arpagus@gmail.com 

 
Gruppe D, vara  

 

1. Arnt Leganger  arnt.leganger@uib.no  
2. Benedikte Holsen benedikte.holen@student.uib.no  
3. Inger-Hanne Dale inger-hanne.dale@student.uib.no 

Solveig Steinnes, adm.sjef, er sekretær for rådet 

 


