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Dagsorden 

Godkjenning av innkalling og sakspapir  
Godkjenning av referat 
 

Orienteringssaker 
 

Orienteringssak a) Orientering om personell og stil linger høsten 2009, 
faglige og administrative 
 

- Nordisk fagdidaktikk, resultat fra fakultetsstyret 
- Det skal utarbeides retningslinjer fra fakultetet ang stillingsstopp. Vikarstillingen til 

Ellen M på allmenn litteratur er utsatt til dette møtet.   
- 5 Yggdrasil-phd-studenter som gjesteforskere høsten 2009 

 
OVERSIKT ANSETTELSER I PROSESS LLE   
STATUS PR 08. SEPTEMBER 09 
 
Vitenskapelige stillinger 
 
Fag Stilling – prosent Søknadsfrist 

(år/md/dd) 
Leder 
komité 

Merknader 

Allmenn litteratur Førsteamanuensis 
(4.årig vikariat for Ellen 
Mortensen) 

090130 Gisle 
Selnes 

Fak.styre 
16.juni 
utsatt: 29/9 

Klassisk-latin (2.gangs 
utlysning) 

Førsteamanuensis 090228 Sverre 
Bagge 

CMS ut 
perioden 

Prosjektet "Ludvig Holbergs 
skrifter" 

Fagleg leiar/ 
hovudredaktør (forskar 
kode 1109) 

 
091001 

  

 
 
Nye ansettelser 
 
− Pär Sandin, førsteamanuensis gresk. Start 1. august 
− Johan Dragvoll, forsker/post.doc Justismordets dramaturgi (prosjektleder: Arild Linneberg) 
− Bjørn C. Ekeland, forsker/post.doc Justismordets dramaturgi (prosjektleder: Arild Linneberg 
− Børge Nordbø, prosjektmedarbeider/forsker Holberg-prosjektet 
− Ida Elisabeth Holen, 50 % eksamenskonsulent  
− Kristian Bjørkelo, 50 % praktisk informasjonsarbeid 
 
 

Orienteringssak b) Referat fra UUI-møte 
 

Referat fra mote 
Utvalg for undervisning og internasjonalisering. 
Institutt for lingvistisiske, litterære og estetiske studier 
Tid: Mandag 24. august kl. 13.15-14.20 
Sted: Rom 435, HF-bygget 
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Til stede:  
Thorsteinn Indridason (undervisningsleder), Torodd Kinn (nordisk språk), Ingrid Nymoen 
(nordisk litteratur), Atle Kristiansen (norsk som andrespråk - språkkurs), Tor Trolie 
(teatervitenskap), Hilde Corneliussen (humanistisk informatikk), Jørgen Bakke  
(kunsthistorie), Erling Aadland (BA i Litteraturstudier), Gisle Selnes (litteraturvitenskap), 
Helge Dyvik (lingvistiske fag), Gjert Vestrheim (kom under 33/09, pkt 7), Magnus Bøe 
Michelsen (student).  
 
Meldt forfall: 
Henning Laugerud, Endre Brunstad,  
 
Ikke møtt:  
Jens Elmelund Kjeldsen (BA i Retorikk), Ellen Mortensen (BA i Kjønnsstudier), Synne 
Hartveit (student). 
 
 
Saksliste 
 
UUI-sak 31/09: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ingen merknader. Selnes meldte en sak under 33/09, pkt. 7. Indridason meldte en sak under 
33/09, pkt 7. 
 
UUI-sak 32/09: Godkjenning av referat fra 15.06.09.  
Ingen merknader. 
 
UUI-sak 33/09: Orienteringssaker 
 
1. Justering av organiseringa av lærerutdanninga ved Universitetet i Bergen. 

Høringssak. Kort muntlig orientering om saken, som blir sendt ut til høring til 
nordiskmiljøet for gjennomgang. Dersom det er kommentarer til saken kan disse dirigeres 
til Lote etter møtet.  

2. Arbeidsdeling og rutinar knytt til utreisande studentar frå UiB. Høringssak. Kort 
muntlig orientering. Ingen merknader til forslaget til høringsuttalelse fra instituttet.  

3. Foreløpige tall for semesterregistrering høsten 2009.  
 Oppdaterte oppmeldingstall fra 24.08.09 ble delt ut i møtet. Det var da 1808 

eksamensmeldinger ved LLE, og 1250 personer som var meldt til eksamen. Tilsvarende 
tall høsten 2008 var 1748 eksamensmeldinger og 1180 personer. Merk at 
semesterregistreringsfristen er 1. september slik at den endelige tallene for høsten 2009 
trolig vil bli noe høyere. 

4. Mulighet for videokonferanse ved muntlig eksamen. 
 Det er nå mulighet for å bruke videokonferanse ved muntlig eksamen i HF-bygget. 

Institutt for fremmedspråk har prøvd ut teknologien i vår og er svært fornøyde med 
hvordan dette har fungert. Ekstern sensor har da vært med på muntlig eksamen via 
videokonferanse. Dette sparer instituttet for penger, og sensor for tid. På den annen side 
ble det påpekt i møtet at man mister en del av  den faglige kontakten på tvers av 
institusjonene, og at eksamenssituasjonen blir vesentlig endret for studentene. Det ble 
også stilt spørsmål omkring informasjonssikkerhet og kvaliteten på utstyret. Man ønsket 
derfor å avvente med å ta dette i bruk. Én fremgangsmåte kan være at noen av fagmiljøene 
ved LLE tar teknologien i bruk slik at instituttet kan gjøre seg noen erfaringer med 
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hvordan dette fungerer for studenter og sensorer. Deretter kan man vurdere å ta det videre 
i bruk.  

5. Forslag til endring av gradstittelen for bachelorgraden. En arbeidsgruppe har laget 
forslag til innføring av fagspesifikke gradstitler ved UiB. Forslaget er at tverrfakultære og 
"disiplinbaserte" program gir fagspesifikk gradstittel  (f.eks. Bachelor i retorikk eller 
Bachelor i engelsk), mens andre program gir fakultetsspesifikk gradstittel, f.eks. Bachelor 
i humanistiske fag. HFs høringsuttalelse i saken påpekte at definisjonen av disiplinbaserte 
program i arbeidsgruppens innstilling (dvs program med mer enn 90 sp i ett fag) ikke 
stemmer overens med fakultetets definisjon, nemlig program med spesialisering i et fag og 
ellers frie studiepoeng. HF går i sin høringsuttalelse inn for at de nye dispiplinbaserte 
programmene må få fagspesifikk programtittel. I tillegg ber fakultetet om at arbeidet med 
"breddekrav" i bachelorgraden settes i gang.   
Møtet stilte spørsmål ved hva som menes med breddekrav. I tillegg mente flere at 
gradstittelen ved HF burde være Bachelor i Humanistiske fag, da dette harmonerer med 
gradstitlene internasjonalt.  

6. Rett til gjentak av eksamen ved gyldig fravær. Fra og med våren 2009 har studenter med 
dokumentert, gyldig fravær rett til å få gå opp til ny skoleeksamen tidlig i semesteret etter.  

7. Visedekan for undervisning, Jan Oldervoll, har invitert undervisningsledere og 
fagkoordinatorer til en undervisningsworkshop 18. september. Se e-post delt ut i møtet.  

8. Oppsummering av ting som ikke har fungert ved semesterstart. Litteraturvitenskap: 
forelesningene er blitt lagt til 8-10, noe man ikke er fornøyd med. Vikariatet etter Ellen 
Mortensen blir ikke dekket pga stillingsstoppen ved fakultetet. Orienteringsuken er for 
tidlig, og man lurer på om man kan legge orienteringsmøtene uken etter, f.eks. i 
forbindelse med oppstart av undervisningen. Norskkursene: problem med romkapasiteten. 
Digital kultur: problem med at nødvendige Pc-er til undervisningen ikke var plass som 
avtalt. Undervisningen kan ikke gå som planlagt uten nye Pc-er. Teatervitenskap: 
problemer med tildeling av rom til undervisningen, som heldigvis ble ryddet opp i av 
adminsitrasjonen ved instituttet. Nordisk litteratur: én stilling mindre høsten 2009 pga 
stillingsstoppen.  

 
 
34/09: Studieplaner for nye, disiplinbaserte bachelorprogram ved LLE.  
 
 Det ble en kort diskusjon omkring hvilke føringer man kan eller bør legge på rekkefølge 

av emnene i spesialiseringen og man var enige om at man ikke kan legge absolutte 
føringer på i hvilket semester studentene bør ta 100-nivå, 200-nivå, frie studiepoeng i 
graden. Man kan likevel vise en normal-rekkefølge eller en anbefalt rekkefølge. 
Studieplanene trenger en siste språkvask før de sendes inn til vedtak.  

 
  
 Vedtak:  
  
 UUI anbefaler overfor instituttleder at studieplanene for de disiplinbaserte 

bachelorprogrammene blir oversendt fakultetet til videre behandling.  
 
 
 
 
 
31.08.09 
 



 side 5 av 22 

 

 5 

Thorsteinn  G. Indridason 
undervisningsleder 
 

Ranveig Lote 
studieleder 

 
 
 
Merknadsfrist: 7. september 
 

Orienteringssak c) Notat: Tiltak for å komme i buds jettbalanse – Det 
humanistiske fakultet  
 
 
Notat 
 
Fra:  Kst. fakultetsdirektør ved Det humanistiske f akultet 
 
Til:  Universitetsdirektøren 
 
Dato:  04.09.09 
 
Tema: Tiltak for å komme i budsjettbalanse – Det hu manistiske fakultet 
 
I forbindelse med sak til Universitetsstyret 24.09.09 om regnskap etter 2 kvartal gir Det 
humanistiske fakultet her en redegjørelse for status, samt en oversikt over iverksatte og 
planlagte tiltak. 
 
Fakultetet har de siste to årene hatt en høyere kostnadsramme enn tildelt budsjettramme og 
fakultetets største utfordring i årene som kommer vil være å komme i økonomisk balanse og 
oppnå en permanent reduksjon av lønnskostnader. Det vil være en utfordring for fakultetet å 
opprettholde den faglige bredden og de små fagene samtidig som aktiviteten og 
stillingsporteføljen må bygges ned. De fire siste årene har fakultetet hatt en samlet nedgang i 
studenttallet på mellom 25 og 30 %. I samme periode har tallet på ansatte samlet sett økt 
med i overkant av 20 %. I 2010 ligger vi an til en reduksjon i resultatmidler på studiesiden 
med 3,7 mill og for første gang vil fakultetet få en nedgang i resultatmidler også på 
forskningssiden anslått til 1,8 mill. 
 
Fakultetet hadde et merforbruk i forhold til tildelt ramme på 11 mill. i 2008.  Kostnadene har 
fortsatt å øke i første halvår 2009, og fakultetet har en prognose som tyder på et samlet 
overforbruk på 18 mill ved utgangen av 2009 etter at vi ser virkningen av igangsatte tiltak. 
Årsakene til den raske kostnadsveksten er blant annet gode lønnsoppgjør, tilsetting i alle 
stipendiatstillinger, egenandeler i satsninger og gjenoppretting i vakante stillinger i små og 
utsatte fag. Fakultetet har fremdeles ikke oppnådd full virkning av det vedtaket en gjorde i 
2008 om å opprettholde alle stillinger i små fag. De faste lønnskostnadene vil pga treghet i 
ansettelsesprosessene først slå fullt ut i budsjettet for 2010, men også disse stillingene vil bli 
vurdert på nytt. I tilegg hadde fakultetet i 2008 store engangsutgifter knyttet til reorganisering 
av instituttene og bygningsmessige tiltak.  
 
Det er høsten 2009 iverksatt en rekke kortsiktige og langsiktige tiltak for å komme i 
budsjettbalanse. Gitt den høye andelen de faste lønnskostnadene utgjør av de totale 
rammene er det på lønnskostnader fakultetet kan ta ut vesentlige innsparinger. Fakultetet vil 
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derfor trenge en 3-års periode for å bygge ned merforbruket og få til en bedre 
dimensjonering mellom studietilbudet vårt og de (reduserte) faste stillingsressursene både 
faglig og administrativt. Det er realistisk at fakultetet vil ha gjenopprettet budsjettbalanse og 
nedbetalt merforbruket i løpet av 2012. 
 
Fakultetet er i gang med en snuoperasjon, og har allerede satt i verk flere tiltak. Blant annet 
vedtok fakultetsstyret 16.06.09 tilsettingsstopp i faste og midlertidige stillinger. Det ble også 
våren 2009 nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide fagstrategi og 
fagdimensjoneringsplan for fakultetet. Med utgangspunkt i denne mener vi det vil være mulig 
å redusere antall faste stillinger ved fakultetet uten at dette går ut over fagtilbudet og derved 
studiepoengproduksjonen i en grad som kan sette den økonomiske snuoperasjonen i fare. 
Fakultetet er i tett dialog med universitetets økonomiavdeling, og har blant annet gått 
gjennom fakultetets budsjett- og regnskapsrutiner. Fra medio oktober 2009 vil stilling som 
fagøkonom ved fakultetet være besatt. Denne stillingen har vært planlagt siden høsten 2007. 
 
Igangsatte kortsiktige tiltak: 
 
Våren 2009 
 

Innsparing 2009 Innsparing 2010 

Instituttenes driftsbudsjetter ble i 
budsjettfordeling 09 redusert med 2 mill. pga 
nedgang i resultatmidler. I tillegg fikk instituttene 
våren 2009 et kutt i annuum med 10 % - 1 mill 

3,0 mill 5,5 mill 

Utsatt tiltredelse i 3,2 antall vit stillinger 
 

2,2 mill Avhengig av 
fakultetstyrebeh 

Reduksjon i Annuum – Fakultetet felles 
 

3,6 mill 3,0 mill 

   
Sum  8,8 mill 8,5 mill 
 
Høsten 2009 
 

  

Vakante stillinger i administrasjonen  
(totalt 24 mnds verk høsten 09) 

1,0 mill 1,6 mill 

Foreslått spareplan og avtale med instituttene 
om inndragning av øremerkede driftsmidler 
(gjenbevilges i 2010) 

 
4,0 mill 

 
4,0 mill 

Sum 5 mill 5,6 mill 
 
 
Langsiktige tiltak fra budsjett 2010: 
 
- Redusere fastlønnsbudsjettet gjennom en tydeligere stillingsplan over hvilke avganger 

som skal erstattes kommende år (estimert 46 stillinger i avgang i perioden 2010 – 2012). 
Instituttene er bedt om innen 07.09.09 å konkretisere minst 3 stillinger som kan trekkes 
inn i perioden 2010 – 2012 og der skadevirkningene vil være minst.  Fakultetet anslår at 
vi i treårsperioden kan redusere den faste stillingsporteføljen med til sammen 15 stillinger 
som vil bety en innsparing på 15 mill. 

 
- Arbeid med fagstrategi og fagdimensjonering blant annet basert på analyse over 

utviklingen i student- og kandidattall, studiepoeng, forskningsdata og stillinger ved 
fakultetet etter innføring av kvalitetsreformen (perioden 2003 – 2008). 

 
- Dimensjonere alle studietilbud innenfor rammen av faste stillinger og dermed redusere 

kostnadene til timelønn og vikarer.  
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- Trekke 10 % fra alle eksternt finansierte prosjekter til dekning av administrative kostnader 

i fakultetsadministrasjonen 
 
- Gjennomgå fakultetets budsjettmodell og fortsatt styrke regnskapsoppfølging på 

fakultets- og instituttnivå. 
 
- Vurdere fakultetets samlede arealbehov og utarbeide arealbruksplan 
 
Fakultetsledelsen er optimistisk med hensyn til at fakultetets økonomi i løpet av de neste tre 
årene vil komme i balanse. Utfordringen blir å sikre at kuttene ikke rammer vilkårlig, men at 
nedbyggingen skjer etter en overordnet fagstrategisk plan. 
 

Orienteringssak d) Møter med fagkoordinator og fagm iljø 
− Instituttledelsen ønsker å gjennomføre møter med fagkoordinatorene 15.-17. september i 

år, for å diskutere undervisningsplanlegging og økonomi for 2010. 
− Instituttledelsen planlegger også å gjennomføre møter med alle fagmiljøene i løpet av 

oktober. Her vil det bli brukt en del tid på å gå gjennom ressursregnskap for de enkelte 
fagmiljøene, samt bruk av arbeidstidsregnskap, i tillegg til tema som fagmiljøene selv 
ønsker å ta opp.  

 

Orienteringssak e) Ny vara gruppe D 
 

Inger-Hanne Dale stiller som vara. inger-hanne.dale@student.uib.no 
 

SAKER OG SAKSPAPIR 
 

SAK 19/09 Instituttrådet –arbeidsoppgaver. Diskusjo nssak 
 
Dokument i saken  
 Regler for instituttorganene. Fastsatt av universitetsstyret 18.06.09  
 Det humanistiske fakultet. Utfyllende regler  
 

- Regler for instituttorganene. Fastsatt av univers itetsstyret 18.06.09  
 
§1. Instituttorganene  
Instituttene skal ha:  
- instituttleder  
- instituttråd  
Et institutt kan ha valgt eller ansatt instituttleder. Vedtak om ledelsesform ved det enkelte 
fakultet, gjøres av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret og behandling i 
instituttrådene. Alle institutter ved et fakultet må ha samme ordning.  
Institutter med egen administrasjon har en administrasjonssjef.  
Instituttene kan ha ulike typer av utvalg.  
 
§ 2. Instituttleder  
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Ved institutter med valgt instituttleder, skjer valget som direkte valg. Ansatte i gruppe A ved 
instituttet er valgbare. Valg av stedfortreder skjer samtidig. Valget skjer for fire år av gangen 
og som flertallsvalg, jf valgreglementet § 11 og § 31A.  
Ved institutter med ansatt instituttleder, skjer ansettelsen på åremål for fire år av gangen, jf § 
8 i Regler for fakultetsorganene. Ansatt instituttleder velger sin stedfortreder, vedkommende 
skal godkjennes av instituttrådet.  
Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer 
enn 12 år.  
Instituttleder er den øverste lederen ved instituttet og får sin myndighet etter delegasjon fra 
fakultetet og har dekanen som nærmeste overordnede. Instituttleder kan videredelegere sin 
myndighet til administrasjonssjef og utvalg innenfor instituttet dersom ikke annet er fastsatt i 
lov, forskrift eller fakultetets delegasjonsvedtak.  
 
Instituttleder  
har det overordnede ansvaret for instituttets samlede faglige og administrative virksomhet, 
med de begrensningene som er gitt gjennom instituttrådets kompetanse, jf. § 4  
har personalansvar for de ansatte ved instituttet og legger til rette for å følge opp den enkelte 
faglige ansattes rett til fordeling av tid til forskning og utdanning  
har innstillingsmyndighet ved ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger og i tekniske og 
administrative stillinger ved instituttene  
har ansvar for å følge opp mål for utdanning, forskning, forskerutdanning og formidling  
har ansvar for økonomi og HMS-arbeid ved instituttet  
skal sørge for at instituttet har oppdaterte strategier og system for kvalitetssikring av 
instituttets virksomhet  
 
Instituttleder representerer instituttet utad og har overordnet ansvar for kontakt med eksterne 
samarbeidspartnere.  Har instituttleder forfall eller fratrer i løpet av det siste året av sin 
funksjonstid, overtar stedfortreder. Fratrer instituttleder før dette tidspunkt, velges eller 
ansettes ny instituttleder.  
 
§3. Instituttrådets størrelse og sammensetning  
Fakultetsstyret fastsetter instituttrådets størrelse og sammensetning innenfor de rammene 
som er angitt. Følgende grupper skal være representert i instituttrådet:  
a. Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger  
b. Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling  
c. Teknisk og administrativt ansatte  
d. Studenter, med minst 20 %.  
I tillegg kan det fastsettes at instituttrådet kan ha eksterne medlemmer. Funksjonstiden er 4 
år, likevel slik at medlemmene valgt for gruppe b og d velges for ett år, jf valgreglementet.  
Det skal velges like mange varamedlemmer som det velges medlemmer i hver gruppe, med 
tillegg av to.  
Dersom instituttet ikke har tilsatte i alle de gruppene som er nevnt over, kan det gjøres 
unntak fra reglene.  
Instituttleder, enten vedkommende er valgt eller ansatt, går inn i gruppe a og er leder av 
instituttrådet. Instituttlederen legger fram saker for instituttrådet. Administrasjonssjef eller en 
annen er sekretær for instituttrådet.  
 
§4. Instituttrådets kompetanse  
Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet 
eller annet overordnet organ i saker som angår:  
- Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og 
resultatdokument som utarbeides av instituttet  
- Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner  

- Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap  
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- Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, 
undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.  
 
I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom 
instituttlederen, alle ansatte og studentene.  
Dersom instituttrådet delegerer beslutningsmyndighet i saker som angår studietilbud, skal 
studentene være representert med minst 20 % i vedkommende organ.  
Rådets medvirkning ved tilsetting av instituttleder, fremgår av reglene for ansettelse av 
instituttleder.  
 
§5. Administrasjonssjefen  
Administrasjonssjefen har instituttlederen som nærmeste overordnede. Vedkommende har 
den daglige ledelsen av instituttets administrasjon på vegne av instituttleder og rapporterer til 
denne. Instituttleder kan delegere avgjørelsesmyndighet til administrasjonssjefen dersom 
ikke lov eller delegasjonsvedtak setter skranker for delegasjon.  
§6. Studentrepresentasjon  
Studentene skal ha minst 20 % av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles 
beslutningsmyndighet, hvis ikke delegerende organ enstemmig bestemmer noe annet, jf. 
universitets- og høyskolelovens § 4-4. 3 .   
 
§7. Instituttrådets arbeidsform, møter m.v.  
Instituttrådet og eventuelle utvalg treffer sine vedtak i møter. Leder sørger for at det holdes 
møter i henhold til tidsplanen for de sakene rådet skal behandle etter § 4. Rektor, dekanen 
eller minst en femdel av medlemmene kan kreve ekstraordinært møte.  
Leder innkaller til møte med minst 3 virkedagers varsel. En sak som ikke står på sakslisten, 
kan ikke behandles hvis noen av medlemmene motsetter seg det. Saksdokumentene skal 
sendes ut eller legges ut for medlemmene.  
Medlemmer av instituttråd og eventuelle utvalg har plikt til å møte dersom ikke 
vedkommende har gyldig forfall. Medlemmene plikter også å delta i forhandlingene. Det kan 
ikke stemmes blankt annet enn ved valg.  
Møter i instituttråd og eventuelle utvalg holdes for åpne dører. Vedkommende organ kan 
fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for 
lukkede dører. Spørsmål om lukking behandles for lukkede dører.  
Det skal føres møtebok for instituttrådet og eventuelle andre utvalg med 
beslutningsmyndighet.  
 
§ 8. Vedtaksførhet og flertallskrav  
Instituttråd og eventuelle utvalg er vedtaksføre når mer enn halvparten av medlemmene er til 
stede og avgir stemme.  
Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene dersom ikke annet er fastsatt i 
lov. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Avstemning skjer ved stemmetegn.  
 
§9. Uttreden fra instituttrådet i valgperioden  
Den som har sluttet i tjenesten eller som student i den valgkretsen vedkommende er valgt i, 
trer ut av rådet. Det samme gjelder i permisjonstiden for den som har permisjon for å arbeide 
i annen stilling utenfor instituttet. Første varamedlem rykker i disse tilfellene opp som fast 
medlem, eventuelt for permisjonstiden.  
 
§ 10. Dispensasjoner  
Etter forslag fra instituttet og etter at vedkommende fakultet har uttalt seg, kan 
Universitetsstyret, dersom særlige grunner tilsier det, gi instituttet dispensasjon fra 
bestemmelsene i disse reglene.  
 
§ 11. Særskilte reglementer  
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Hvert institutt skal utarbeide et særskilt reglement bygd på disse reglene. Reglementene må 
godkjennes av fakultetsstyrene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Det humanistiske fakultet. Utfyllende regler for institutter med tilsatt 
instituttleder.  
( Henvisning til §§ gjelder vedtatte Regler for instituttorganene ved UiB, sist endret av Universitetsstyret, 18.06.0209 ) 
 

2.3.5 Regler for instituttorganene – Se Uib sin regelsamling pkt. 2.3.5 
Til § 1: Instituttorganene: 
Grunnenhetene ved Det humanistiske fakultet skal ha følgende organer: 
Tilsatt instituttleder 
Instituttråd 
Administrasjonssjef 
I tillegg skal instituttet ha: 
• undervisningskoordinator 
• forskningskoordinator 
Undervisningskoordinator og forskningskoordinator utpekes av instituttleder blant 
medlemmer fra gruppe A ved det aktuelle instituttet. 
Undervisningskoordinator, forskningskoordinator og administrasjonssjef utgjør 
instituttets ledergruppe sammen med instituttleder og er underlagt instituttleder. 
Ledergruppen skal settes sammen slik at begge kjønn er representert. 
     • Utvalg for undervisning og internasjonalisering 
     • Utvalg for forskning og formidling 
De to utvalgene ledes av henholdsvis undervisningskoordinator og forskningskoordinator 
og gir råd på sine respektive områder til instituttleder. Utvalgene settes sammen slik at 
programledere for undervisningsprogrammer og tilsvarende forskergruppeledere er 
representert i de respektive utvalgene sammen med representanter for undervisningsfag 
og representanter for individuelle forskere. Sammensetning fastsettes endelig av 
instituttleder etter uttalelse fra instituttrådet. 
Utvalgene får sitt mandat etter vedtak fra instituttrådet og endelig vedtak i fakultetsstyret. 
 
Til § 2: Instituttleder: 
Tilsatt instituttleder. 
Instituttleder har det overordnede ansvaret for instituttets samlede faglige og 
administrative virksomhet, med de begrensningene som er gitt gjennom instituttrådets 
kompetanse, jf. § 4 
Instituttleder har ansvaret for at saker som etter § 4 skal behandles av instituttrådet blir 
lagt frem for rådet. Herunder planer og budsjett for å sikre en mest mulig rasjonell drift 
og budsjettbalanse. 
Instituttleder har ansvaret for å utvikle et godt arbeidsmiljø, skape trivsel og motivasjon 
og legge forholdene til rette for faglig utvikling for den enkelte ansatte og for fagmiljøet 
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som helhet. 
Instituttleder rapporterer til fakultetsledelsen, normalt dekan i alle faglige spørsmål og til 
fakultetsdirektør på de områder som følger av universitetsdirektørens fullmakter i 
henhold til lov og reglement og delegert til fakultetsdirektør. 
Instituttleder har myndighet til å utpeke andre ledere/koordinatorer for å sikre en 
hensiktsmessig drift av instituttet, herunder faglige koordinatorer og ledere for 
forskergrupper og studieprogrammer. 
 
Til § 3: Instituttrådets størrelse og sammensetning 
Instituttrådets størrelse og sammensetning fastsettes av fakultetsstyret innen følgende 
rammer: 
  
• Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 51-60 % 
• Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 0-10 % 
• Teknisk og administrativt tilsatte 5-25 % 
• Studenter med minst 25 % 
Instituttene ved Det humanistiske fakultet skal ha enten 9 eller 11 medlemmer. 
Fakultetsstyret beslutter etter forslag fra instituttet, om rådet ved det enkelte institutt skal 
ha 9 eller 11 medlemmer. 
Et instituttråd på 9 medlemmer skal ha følgende sammensetning: 
Instituttleder: 1, Gruppe A: 4, Gruppe B: 1, Gruppe C: 1, Gruppe D: 2 
Et instituttråd på 11 medlemmer skal ha følgende sammensetning: 
Instituttleder: 1, Gruppe A: 5, Gruppe B: 1, Gruppe C: 1, Gruppe D: 3 
 
Til § 4: Instituttrådets kompetanse 
I tillegg til den type saker som instituttrådet skal behandle kan instituttrådet be om å få 
seg forelagt hvilken som helst sak til uttalelse så lenge saken ikke er unntatt fra 
behandling i samsvar med lov, forskrift, reglement eller sentrale vedtak ved universitetet.  
 

- Kompensasjon for gruppe B og D 
Gjelder møter i IR og UUI.  
Stipendiater med arbeidsplikt: deltakelse inngår i administrasjonsdelen jmf retningslinjene for 
pliktarbeid.  
Stipendiater uten arbeidsplikt og andre midlertidig ansatte: blir kompensert for 1,5 timer per 
møte * faktor 2 
Studenter: Får betalt per møte etter fast sats.  
Oppgjør etter siste møte før sommeren. Jorunn Nedreberg er kontaktperson.  
 

SAK 20/09 Delegering av myndighet fra IR til UUI 
Dokument i saken  
  
  
 
- Forslag om delegering av beslutningsmyndighet i studiesaker, fra IR til UUI.  
 
LLE har et instituttråd der ikke alle fagområdene er representert. I diskusjoner har det derfor 
blitt sett på som uhensiktsmessig å legge mye arbeid med studiesaker. I UUI sitter alle 
fagkoordinatorene, og det er her vi har behandlet studiesaker. De nye reglene for instituttrådet 
legger flere studiesaker til IR, men åpner også for at studiesaker kan delegeres, dersom UUI 
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har en studentrepresentasjon på 20%. (se saken over, Normalregler for instituttene, § 4: 
Instituttrådets kompetanse).  
 
Instituttleder mener det er mest hensiktsmessig at instituttrådet delegerer beslutningmyndighet 
i saker som angår studietilbud til UUI, der fagkoordinatorer for fagene sitter, og der også 
programkoordinatorene er representert. Studiearbeidet er godt innarbeidet i UUi. En slik 
delegeringen vil sikre kvalitet i studiearbeidet, samt sørge for at det er god representasjon i 
alle spørsmål som gjelder fag og studier. 
 
Instituttleder henstiller UUI til å øke antall studenter i UUI for å møte kravet om 
studentrepresentativitet.  
 
Forslag til vedtak 
Instituttrådet delegerer beslutningsmyndighet for studiesaker til UUI. Studentrepresentasjonen 
må øke til 20%.  
 

SAK 21/09 Valg av nestleder ved instituttet. Vedtak ssak  
Dokument i saken  
  
  
 
I ”Regler for instituttorganene” heter det at instituttleder skal velge sin nestleder, og valget 
skal godkjennes av instituttrådet.  
 
Instituttlederen ønsker at forskningsleder Erik Bjerck Hagen skal være nestleder ved instituttet. 
 
Forslag til vedtak 
IR godkjenner valg av Erik Bjerck Hagen som nestleder ved instituttet.  
 
 

SAK 22 /09 Regnskapsrapport  LLE – 2. kvartal. Disk usjonssak 
Dokument i saken Regnskapsrapport. Ettersendes 
  
  

 

- Regnskapsrapport. Ettersendes.  
 

SAK 23 /09 Fagdimensjonering. Vedtakssak 
Dokument i saken Muntlig orientering fra Johan Myking 
 – Notat fra instituttleder 
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– Notat fra instituttleder 
Instituttet har siden tidlig vår 2009 hatt en arbeidsgruppe som har vurdert hvordan instituttets 
fag kan dimensjoneres. Arbeidsgruppen har bestått av Koenraad DeSmedt, Ingrid Nielsen, 
Vera Wilhelmsen (gruppe B), Gjert Vestrheim, Jørgen Bakke og Eivind Tjønneland med 
Johan Myking som leder og Melanie Fieldseth som sekretær. Arbeidsgruppen har gjort et stort 
arbeid med datainnsamling og tolkning av data, men har ikke lagt frem en endelig konklusjon. 
 
Komitéens arbeid ble stoppet av to grunner. Fakultetet nedsatte sin egen fagdimensjonerings 
komité med følgende mandat.  
 

(1) Å utarbeide en tids- og milepelsplan for sitt arbeid og stå i løpende dialog med 
referansegruppen som oppnevnes seinere. Arbeidsgruppen skal også utvikle en 
informasjonsplan om prosjektet. 

 
(2) Arbeidsgruppen skal gi en nærmere redegjørelse og begrunnelse for 

fagdimensjoneringsprosjektet slik dette kom til uttrykk på lederkonferansen. 
 

(3) Arbeidsgruppen skal utarbeide et sett med operative kvalitets- og resultatparametre 
som skal legges til grunn for budsjettmessige prioriteringer.  

 
(4) Arbeidsgruppen skal videre identifisere fakultetets sterke fagområder innen forskning 

og utdanning og gi råd om hvilke fagområder og studier som bør videreutvikles i 
årene som kommer. 

 
Omtrent samtidig ble det klart at styringsstrukturen på instituttnivå ville bli forandret fra 1. 
august 2009 og at instituttrådet i den nye styringsstrukturen ville få utvidete fullmakter. 
Instituttleder fant det derfor naturlig at det nye instituttrådet skulle fatte en beslutning om 
hvordan instituttet skal arbeide videre med denne saken. 
 
Det er to mulige veier fremover som instituttrådet må velge mellom. 
 

(1) Instituttet avventer rapporten fra fakultets fagdimensjoneringskomité før det settes i 
gang videre arbeid med fagdimensjoneringen på instituttnivå. 

(2) Instituttet fortsetter umiddelbart arbeidet med fagdimensjoneringen på instituttnivå.  
 
I begge tilfelle må instituttrådet ta en avgjørelse om hvorvidt  
 

(1) IR ønsker å rette en henstilling til den eksisterende komité om å fortsette arbeidet, 
eller om  

(2) IR ønsker å nedsette en ny komité.  
 
Komitéen mandat var som følger:  
  

• Komitéen skal utarbeide en prioritert liste over tildeling av kommende ledigheter til 
fag/fagmiljøer. Tildeling av ledig stilling kan skje enten for å opprettholde eller for å 
styrke et fagmiljø.  

 
• Vurderingen av tildeling av stillinger skal være helhetlig og bør blant annet ta stilling 

til antall studenter, produksjon av studiepoeng, forskningspoeng og publiseringspoeng 
per ansatt, fagets betydning for andre fag og studieprogram, og om universitetet har 
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et nasjonalt ansvar for å bevare fagmiljøet, i tillegg til andre relevante faktorer. Med 
henhold til ansettelse, undervisning og forsking bør et visst kvalitetsnivå i fagmiljøene 
også sikres. 

 
• Dersom komitéen finner det nødvendig å formulere ytterligere kriterier, skal disse 

gjøres eksplisitte, også i begrunnelsen. 
 
Dette mandatet bør revideres på flere punkter. Hvordan mandatet bør revideres avhenger av 
instituttrådets beslutning om hvorvidt man skal vente på rapporten fra fakultetets 
fagdimensjoneringskomité eller ikke. Jeg vil imidlertid foreslå som følger: 
 
Dersom instituttrådet velger å fortsette umiddelbart med fagdimensjoneringsarbeidet, 
utarbeider instituttledelsen et nytt mandat med utgangspunkt i det ovenstående og legger det 
fram for instituttrådet i møtet den 12. oktober. 
 
Dersom instituttrådet velger å utsette videre arbeid med fagdimensjoneringen til rapporten fra 
fakultetets fagdimensjoneringskomité foreligger, utarbeider instituttledelsen et nytt mandat 
med utgangspunkt i det ovenstående når denne rapporten foreligger. Et nytt mandat vil da 
også ta hensyn til fakultetskomitéens anbefalinger. 
 
Bergen, 8. september 2009 
 
Stein Haugom Olsen 
 
 

SAK 02/09 Strategisk plan for LLE 
Dokument i saken  
 Revidert Strategisk plan 
  
 

 
I. Forord 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) ble opprettet 1.august 2007 i 
forbindelse med omorganiseringen av Det humanistiske fakultet. Instituttet har en 
administrasjon på 16 ansatte og rundt 135 vitenskapelig ansatte. 65 av disse er i fast tilsatt 
vitenskapelig stilling. Resten er stipendiater, vikarer og timelærere i større og mindre 
stillinger. Instituttet er satt sammen av syv fagområder med forskjellig kulturer og forskjellig 
fagidentiteter: nordisk, allmenn litteraturvitenskap, klassisk, kunsthistorie, teatervitenskap, 
digital kultur og generell lingvistikk og datalingvistikk. Norskkursene for utlendinger faller 
også under instituttet. Instituttstrukturen kompliseres ytterligere fordi fagområdet nordisk 
også favner en rekke underdisipliner i tillegg til nordisk litteratur og nordisk språk: norrøn 
filologi, norsk som andrespråk, og norsk fagdidaktikk. 
 
Den strategiske planen for 2009–2012 har som overordnet mål å styrke forskningen og 
formidlingen ved instituttet, gi en ramme for utviklingen av instituttets undervisnings-
portefølje, øke instituttets profil nasjonalt og internasjonalt, samt opprettholde en rimelig 
kjønnsbalanse blant instituttets ansatte.  
 
II. Innledning 
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Instituttets strategiske plan baseres på tre sentrale strategidokumenter som er vedtatt av 
universitetsstyret ved UiB: Strategisk plan 2005-2010 for UiB; Handlingsplan for 
internasjonal virksomhet 2007-2009; Handlingsplan for å bedre kjønnsbalanse 2007-2009. 
Planen forholder seg også til diverse strategidokumenter som Det humanistiske fakultet har 
vedtatt i de siste årene: Forskningsplan 2006; Utdanningsstrategi 2007-2010; 
Kommunikasjonsstrategi 2008-2010.  
 
Et hovedmål med dette strategidokumentet er å klargjøre og formulere mål for instituttets 
faglige utvikling i planperioden, å profilere instituttet gjennom økt formidlingsaktivitet og å 
øke instituttets synlighet internasjonalt gjennom internasjonalisering av virksomheten og 
internasjonalt engasjement hos instituttets ansatte. Med syv forskjellige fagområder stiller 
dette instituttet overfor store utfordringer, men det gir også store muligheter for utvikling og 
samarbeid. Det er en spesiell utfordring for instituttet at fagområdegrensene ikke er 
disiplinbasert. Utviklingen av disiplinbasert samarbeid over fagområdegrensene er derfor 
spesielt viktig for instituttet.  Et slikt samarbeid er under utvikling på forskningssiden i regi av 
de tolv forskergruppene som er dannet ved instituttet. Det er et mål for instituttet at 
disiplinbasert samarbeid også utvikles på undervisningssiden. 
 
10 vitenskapelige ansatte fyller 67-70 år i løpet av planperioden. Det gjør det nødvendig også 
å ha en strategi i forhold til rekruttering og fagdimensjonering. 
 
Et viktig prinsipp som legges til grunn i strategiplanen, er at det skal skapes rammer som gir 
gode vilkår for en dynamisk og kreativ forskning på høyt internasjonalt nivå. Disse rammene 
skal være åpne for samarbeid både innad og utad og ikke fungere som ’styrt’ forskning. Målet 
er at LLE skal ha et omdømme som et institutt av høy faglig kvalitet både nasjonalt og 
internasjonalt. 
 
III. Forskning 
Hovedmål  
LLE skal drive forskning på et høyt internasjonalt nivå og arbeide for å styrke 
kvaliteten på nasjonale og internasjonale publikasjoner 
 
For å oppnå dette vil LLE 
 

1) Stimulere til publisering i poeng-givende publiseringskanaler uten å bidra til en kultur 
der samling av publiseringspoeng blir viktigere enn hensynet til forskningens kvalitet.  

a) Øke den ytre motiveringen ved å sette det som betingelse for å søke instituttet om 
støtte til forskning/publisering at søker kan vise til publikasjoner i sentrale 
tidsskrifter  eller på anerkjent forlag. 

b) Følge opp forskere og miljøer som publiserer lite. 
c) Skjerme ordningen med forskingspermisjon og følge opp resultatene fra 

permisjonene. 
 

2) Synliggjøre forskningsresultater.  
a) Gjøre tydelig kjent fra år til år hvordan LLE ligger an med publisering i forhold 

til andre institutter og hvordan fagmiljøene innad på LLE ligger an i forhold til 
hverandre. 

b) Informere tydeligere innad og utad om spesielt prestisjefylte publikasjoner.  
 

3) Fortsette arbeidet med innhenting eksterne midler. 
a) Skape fora for utveksling av erfaringer knyttet til publisering og prosjektsøknader.  
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b) I samarbeid med fakultetsadministrasjonen og Forskingsavdelingen gi assistanse til å 
utarbeide og følge opp prosjektsøknader, med særlig vekt på støtte til søknad om 
midler fra utenlandske kilder, i første rekke EU. 

 
4) Arbeide for at flere stipendiater fullfører sine prosjekter på normert tid. 

a) Integrere stipendiatene i forskningsmiljøene ved instituttet gjennom 
forskningsgrupper, forskerskoler og internasjonale nettverk. 

b) Bedre gjennomføringstiden gjennom bedre oppfølging av både veiledere og 
stipendiater. 

 
5) Arbeide for å styrke forskerutdanningen gjennom samarbeid med lokale, nasjonale og 

internasjonale forskerutdanningsprogrammer (George Brandes skolen, Marie Curie 
programmet) 

 
6) Utarbeide en handlingsplan for å ivareta instituttets betydelige samlingsmateriale og 

gjøre dette tilgjengelig for forskere innenfra og utenfra UiB. 
 

 
IV. Undervisning 
Hovedmål 
LLE skal tilby undervisning av høyeste kvalitet på alle instituttets fagområder  og 
samtidig arbeide for å utnytte fullt ut de muligheter til fornyelse og kvalitetshevning 
som ligger i samarbeid mellom instituttets fagområdene.  LLE skal tilby studieprogram 
som åpner for faglig forståelse og som styrker selvstendig og kritisk tenkning 
 
For å oppnå dette vil LLE 
 
1) Sørge for at undervisningsopplegget blir 

a) Kontinuerlig oppdatert for å imøtekomme faglige og samfunnsmessige behov. 
b) Revidert med sikte på gi de ulike faggruppene ved instituttet muligheter til å utvikle 

og tilby felles undervisningsopplegg. 
c) Dimensjonert slik at det blir tilpasset de faste stillingsressursene instituttet råder over. 
d) Kontinuerlig vurdert for endringer i emneporteføljen. 

 
2) Opprettholde høy kvalitet i undervisningen ved å 

a) Sørge for at lærere og studenter evaluerer emneporteføljen i henhold til gjeldende 
evalueringssyklus og at resultatene blir systematisk innrapportert til Utdannings-
avdelingen ved UiB. 

b) Evaluere emneporteføljen slik at det blir lett for de fagansvarlige å følge opp 
resultatene. 

c) Sørge for at emneporteføljen blir evaluert periodisk av tilsynssensorer for å få viktige 
innspill utenfra. 

d) Jevnlig å evaluere resultatene av undervisningssamarbeidet mellom forskjellige 
faggrupper. 

 
3) Styrke forelesernes fokus på kvalitet i undervisning ved å 

a) Tilby undervisningsfora med undervisningsrelaterte temaer for lærerne. 
b) Tilby belønningsordninger for ansatte som gjør en spesielt god innsats i 

undervisningen. 
 
4) Øke studiepoengproduksjonen ved å 
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a) Utvikle både fagspesifikke og generelle utspill for å rekruttere studenter. 
b) Redusere frafall. 
c) Opprettholde gode nettsider med lett tilgjengelig informasjon om fagene.  
 

5) Disponere lærerkreftene slik at 
a) De fast ansatte underviser på alle nivåer. 
b) Stipendiater blir engasjert i undervisningen. 
c) Behovet for timelærere blir redusert.  

 
6) I framtiden: 

a) Videreføre arbeidet med å utvikle programporteføljen slik at den i størst mulig 
grad synliggjør fagene ved LLE. 

b) Fortsette med å videreutvikle tverrfaglige og tverrfakultære emner. 
c) Tilby og videreutvikle relevant etter- og videreutdanning. 
d) Vurdere om fag med svak rekruttering kan utvikle emner som kan ha interesse 

utover fag- og/eller instituttgrenser. 
e) Innføre veiledende retningslinjer for undervisning i emner med få studenter. 
f) Innføre langtidsplaner for undervisningen. 
g) Arbeide med å få på plass en senere undervisningsstart enn nå er tilfelle. 
h) Arbeide for å få full vikardekning for vakanser ved permisjoner. 

 
V. Formidling og informasjon 
Hovedmål 
LLE skal styrke formidlingen både internt ved UiB og mot samfunnet ellers når det 
gjelder forskning og undervisning ved instituttet 
 
For å oppnå dette vil LLE 
 

1) Arbeide med å utvikle et eget belønningssystem for formidling. 
2) Informere om vellykket formidling. 
3) Kontinuerlig oppdatere nettsidene. 

 
 
VI. Internasjonalisering 
Hovedmål 
LLE skal styrke internasjonaliseringen ved å bygge på og utvide de allerede 
eksisterende relasjoner fagmiljøene har med sterke internasjonale forskningsmiljø og 
nettverk 
 
For å oppnå dette vil LLE 
 

1) Systematisere, synliggjøre, videreutvikle og prioritere aktiviteter som allerede er i 
gang innen forskning, utdanning og formidling. 

 
2) Øke forskermobiliteten (utreisende LLE-forskere og innreisende gjesteforskere). 

 
3) Styrke og utvide allerede eksisterende nettverk rundt studentmobiliteten slik at flere av 

våre studenter reiser ut og at vi tar imot flere innreisende studenter. 
 

4) Arbeide for å utvide den engelskspråklige emneporteføljen. 
 



 side 18 av 22 

 

 18 

 
VII. Kjønnsbalanse 
Hovedmål 
LLE skal ha en tilnærmet kjønnsbalanse i alle stillingskategorier 
 
For å oppnå dette vil LLE 
 

1) Legge til rette for kvalifisering av kvinnelige førsteamanuenser (kvalifiseringsstipend, 
mentorordning). 

 
2) Skape en mest mulig jevn arbeidsfordeling mellom kjønnene. 

 
3) Arbeide for å tilsette flere kvinner i professor II-stillinger. 

 
4) Arbeide for å tilsette flere menn i administrative stillinger. 

 
VIII. Fagdimensjonering  
Hovedmål 
LLE skal ha en balanse mellom de ressursene et fagområde råder over og det bidrag 
fagområdet yter til instituttets studiepoeng og publiseringspoengproduksjon. 
 
For å oppnå dette vil LLE 
 

1) Kartlegge ressursbruk i undervisningen per fag og få oversikt over ressursbruk og 
ressursbehov. 

 
2) Lage en oversikt over forventete avganger i denne perioden (til august 2012) og 

utvikle en stillingsplan for alle instituttets fag som tar hensyn til både faglig 
konsolidering og fornyelse. 

 
3) Foreta en dimensjonering av de enkelte fagområder basert på innspill fra fagmiljøene, 

instituttets behovsvurdering og hensyn til andre sentrale strategiske forhold. 
 
XI. Administrasjon 
Hovedmål:  
LLE skal ha en kompetent administrasjon som skal tilrettelegge for instituttets 
primæraktiviteter innen undervisning, forskning og formidling i samsvar med gjeldende 
rammevilkår. Dens hovedmålgrupper er instituttets faste og midlertidig ansatte, 
studenter og fakultetet.    
 
Administrasjonen skal 

1) Ha ansatte med høy kompetanse gjennom å   
a) gi systematisk opplæring og oppfølging av nye administrativt ansatte 
b) stimulere til individuell kompetanseutvikling 
c) fremme ansvar, selvstendighet og initiativ 

 
2) Arbeide for god kommunikasjon mellom administrasjon og målgruppene  

a) være synlig og tilgjengelig for studenter og vitenskapelig personale 
b) sørge for at administrativ ansvars- og arbeidsdeling er kjent for alle 
c) sikre god informasjonsflyt og gjennomsiktig saksgang 
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3) Være effektiv, imøtekommende og forutsigbar gjennom å  
a) etablere felles forståelse for god sakshåndtering  
b) videreutvikle instituttinterne retningslinjer og rutiner 
c) delta i utvikling av felles fakultetsrutiner  
d) arbeide for kort responstid i saksbehandling, informasjon og praktisk hjelp 

 
4) Medvirke til et integrert og trivelig arbeidsmiljø på instituttet gjennom å  

a) ta initiativ til sosiale samlinger  
b) fremme teambygging og trivselsfremmende tiltak 
c) ha et godt arbeidsmiljø innad i administrasjonen  
d) ha et arbeidsmiljø der den enkelte blir oppmuntret og verdsatt for sin 

arbeidsinnsats 
 
I perioden vil administrasjonen legge spesielt vekt på følgende 
 

1) tydeliggjøre og kvalitetssikre felles rutiner og sørge for at disse er kjent for alle 
2) utarbeide gode rutiner og definere sørvisnivå for administrasjon av eksterne 

forskningsprosjekt 
3) arbeide for en optimal arbeidsdeling i administrasjonen, målt opp mot behovene 

innenfor personal, økonomi, generelle kontorfunksjoner, forskning og studier  
  

Stein Haugom Olsen 
Bergen, 08. september 2009 
 
 
Forslag til vedtak 
Instituttrådet vedtar forslaget til Strategisk plan.  
Arbeidet med handlingsplaner bør starte.  
 
 

SAK 24/09 HMS-møte ved instituttet 28.10. Diskusjon ssak 
Dokument i saken  
 Netthenvisning: HMS-møte 
 Utdrag fra regelverket (HMS-håndboken), Ansvar § 2.7-2.11 
 
Muntlig orientering om HMS-arbeidet ved instituttet.  
 
Diskusjon  
HMS-dag onsdag 28.10. Hva ønsker IR å gjøre med HMS-dagen? Stikkord: alle samlet, 
fagvis, innledere utenfra, interne innledere, noen spesielle tema, fellesdiskusjoner, 
gruppearbeid etc.  
 

- Netthenvisning, om HMS-møter  
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/systematisk-hms-arbeid/hms-mote 

- Utdrag fra regelverket (HMS-håndboken), Ansvar § 2.7-2.11. 

2.7 INSTITUTTRÅD   
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Ansvar og oppgaver for instituttrådet i det systematiske arbeidet med helse, miljø og 
sikkerhet:  

• Gi råd relatert til status for arbeid med helse, miljø og sikkerhet, inkl. innspill til 
årsrapport for lokalt HMS-arbeid.  

• Behandle og gi råd knyttet til instituttets prioriteringer og strategier for helse-, miljø- 
og sikkerhetsarbeid.  

• Rådet skal ikke gå inn i saker relatert til enkeltpersoner. 

Mål og strategier for helse-, miljø- og sikkerhetsvirksomheten skal eksplisitt omtales i 
instituttets strategiplan, virksomhetsplan og handlingsplan.  

2.8 INSTITUTTLEDER/AVDELINGSLEDER   

Instituttleder/avdelingsleder er ansvarlig for lokal tilpasning av Universitetet i Bergen sitt 
systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet, og gjennomføring av de lokale aktivitetene 
ved instituttet/avdelingen (se kap. 3 og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Se forskrift med veiledning og 
kommentarer under www.arbeidstilsynet.no.  

Ansvar og oppgaver for instituttlederen/avdelingslederen i det systematiske arbeidet med 
helse, miljø og sikkerhet:  

• Beskrive hvem som er tillagt/delegert oppgaver innen det systematiske helse-, miljø- 
og sikkerhetsarbeidet og hvordan den lokale rapportering skal foregå.  

• Utarbeide lokale mål tilpasset universitetet sine mål for helse, miljø og sikkerhet.  
• Arbeide systematisk med å tilegne seg informasjon om status for psykososialt, 

organisatorisk og fysisk/kjemisk arbeidsmiljø.  
• Utarbeide handlingsplan for å nå fastsatte mål.  
• Iverksette nødvendige tiltak for å drive en kontinuerlig forbedringsprosess innen helse, 

miljø og sikkerhet.  
• Legge tilrette for medvirkning fra sine medarbeidere i helse-, miljø- og 

sikkerhetsaktiviteter/tiltak på instituttet/avdelingen.  
• Foreta en gjennomgang (revisjon) av enhetens interne HMS-arbeid for å se om 

rutinene fungerer etter intensjonene. (ref. HMS-håndboken kap. 5.9)  
• Dokumentere egen helse-, miljø- og sikkerhetsaktivitet og årlig rapportere helse-, 

miljø- og sikkerhetsstatus til nivået over. (ref. figur for Ansvar i linjen).  
• Rapportere saker som ikke kan løses på instituttnivå til nivået over (ref. figur for 

Ansvar i linjen og HMS-håndboken kap. 5.1).  

Leder kan delegere oppgaver til medarbeider (ref. avsnitt 2.11). Verneombudet samarbeider 
med og melder til instituttleder/avdelingsleder.  

2.9 KONTORSJEF  

Kontorsjefen vil, i egenskap av daglig, administrativ leder, ha en sentral rolle i det lokale 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. De oppgaver kontorsjefen får delegert må beskrives. 
Fullstendig fordeling av ansvar og oppgaver mellom kontorsjef og 
instituttleder/avdelingsleder må avklares på institutt/avdelingsnivå.  

2.10 MELLOMLEDER/ARBEIDSLEDER/PROSJEKTLEDER   
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Mellomleder/arbeidsleder er en person som organisatorisk er en foresatt med rett og plikt til å 
gi tjenestelig pålegg til en undergitt, men som ikke har anvisningsmyndighet. Dette er f.eks. 
vitenskapelig tilsatte som leder prosjekt eller teknisk-, administrativt-, bibliotekspersonale o.a. 
som har varige lederoppgaver.  

De har følgende oppgaver:  

• Påta seg lederansvar for helse, miljø og sikkerhet i den aktiviteten han/hun leder.  
• Vurdere konsekvens for arbeidsmiljøet av de aktiviteter som blir utført.  
• Holde seg orientert om helse-, miljø- og sikkerhetssituasjonen og treffe nødvendige 

tiltak.(Ref. AML § 2-3.3)  

2.11 ARBEIDSTAKERE, EKSTERNT LØNNEDE OG STUDENTER   

Arbeidstaker i forhold til det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet ved 
universitetet, er en person som har plikt til å etterkomme administrative pålegg gitt av en 
administrativt foresatt. Dette er varig eller midlertidig tilsatte i vitenskapelig-, teknisk- eller 
administrative stillinger ved universitetet. Ved opphold på universitetets eiendom og under 
feltarbeider m.v. har også eksternt lønnet personale og studenter, etter forskrift om 
internkontroll, tilsvarende plikt som arbeidstakere.  

Alle arbeidstakere ved Universitet i Bergen plikter å sette seg inn i det systematiske arbeidet 
med helse, miljø og sikkerhet ved universitetet. Den enkelte arbeidstaker plikter også å følge 
de bestemmelser som fremgår av systemet. Enhver som er tilsatt ved universitetet kan av sin 
administrativt foresatte pålegges plikter i forbindelse med utvikling og drift av det 
systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, innen sitt arbeidsområde ved 
institusjonen. Slik plikt kan ikke pålegges verneombud. Et institutt kan således legge opp sitt 
systematiske arbeide med helse, miljø og sikkerhet slik at navngitte medarbeidere har 
konkrete plikter i bestemte rom eller ved bestemt virksomhet. En slik plikt utføres da på 
vegne av den lederen som har ansvaret, og som også skal undertegne dokumentasjonen. 
Dersom det oppdages forhold på arbeidsplassen som ikke er i samsvar med de retningslinjer 
som kommer til uttrykk i det systematiske arbeide med helse, miljø og sikkerhet, skal dette så 
snart som mulig meldes til lederen ved instituttet/avdelingen.  

Det forutsettes av alle:  

• at det vises ansvar for egen og andres sikkerhet,  
• at man tar initiativ og er en pådriver i helse,- miljø-, og sikkerhetsarbeidet på eget 

arbeidsområde, og  
• at man holder seg orientert om arbeidsmiljøsituasjonen på egen arbeidsplass.  

 
http://www.uib.no/hms/handbok/kapittel0/ 
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Eventuelt 


