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Til instituttrådet ved LLE 

Merknader til sak 7/12 

Dette er foreløpig budsjettforslag, til diskusjon. Merk at regnskapet for 2011 ikke er lagt ned, hvilket 

betyr av mange summer (f.eks. overføringer) ikke er kommet med i budsjettoppsettet. 

De mest fleksible postene, de under generell drift, vil bli justert både ut fra fjorårets regnskapstall, 

samt ut fra andre prioriteringer. Utgiftsposter som sensurugifter og reiseutgifter i forb. med 

sensurering vil også bli justert noe ut fra fjorårets tall over faktisk forbruk. 

------------------------------------ 

LLEs budsjett 2012 

Det resultatbaserte driftsbusjettet for LLE i 2012 er på 5 205 200 (mot  5 520 000 i 2011). Tildelingene 

til instituttet er satt sammen av oppnådde mål innen forskning og undervisning i 2011, og 25 % av 

midlene er forskningsbaserte, mens  75 % er studiebaserte. Den klart største variabelen er 

studiepoengsproduksjon, som står for 64,5 % av LLEs resultatbaserte inntekter (3 357 024 kroner). 

Men også inntektene fra publikasjonspoeng er gode; LLE er det instituttet ved HF som i kroner får 

mest inn i resultatmidler for publikasjoner (og dette utgjør 10,2 % av de resultatbaserte inntektene, 

529 179 kroner). 

Summen på 5 205 200 blir delt 30/70: 30 % går til undervisning, 70 % til drift ved LLE. 

I tillegg til den resultatbaserte tildelingen kommer øremerkede overføringer fra 2011 (eksakte tall 

klare når regnskap for 2011 er lagt ned), overføring av inntil 5 % av totalrammen for 2011 (eksakte 

tall ikke klare), driftsmidler for stipendiater, vikarmidler for permisjoner, ubesatte stillinger og 

sykefravær. 

I budsjettet ser vi også at eksternfinansierte prosjekt tilfører LLE inntekter gjennom såkalte 

overhead-inntekter per lønnet årsverk. Disse inntektene skal gå til husleie og administrasjon ved UiB 

og fakultetet etter en viss nøkkel. UiB sentralt øker i 2012 satsen for husleie og administrasjon fra 

98 000 til 175 000 per årsverk. Og dette får negative konsekvenser for LLE – prognosene fra 

budsjettsaken i fakultetsstyret fra desember 2011 tyder på et underskudd på hele 1,1 millioner ved 

LLE som følge av økte satser til UiB sentralt. 

 

A. Regnskapet for 2011 – overføringer til 2012 

Regnskapet for 2011 er ennå ikke klart, men regnskapet fra november/desember viser at LLE går med 

et overskudd. Det som er klart, er at vi får overføre følgende midler: i) Stipendiatenes ubrukte 

driftsmidler, ii) visse øremerkede midler, iii) samt inntil 5 % av totalrammen fra 2011.  

Tall må vi altså vente på til regnskapet for 2011 er lagt ned ved fakultetet. 

Under ii) er det 100 000 kroner som LLE fikk som belønning under programmet «Handlingsplan for 

bedre kjønnsbalanse ved UiB». Dette er insentivmidler i forbindelse med at en av våre kvinnelige 

ansatte fikk opprykk til professor. Midlene er disponible i 2012, og skal brukes til likestillingstiltak. 
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B. Tildelinger 

a) 

Resultatbasert tildeling 2012 
% av total 

Undervisningskompensasjon dekan/inst.leder 364 800 7 % 
Doktorgrader 169 056 3,2 % 
Publikasjonspoeng 529 179 10,2 % 
Eksternfinansierte inntekter NFR 375 549 7,2 % 
Eksternfinansierte inntekter EU 223 497 4,3 % 
Utvekslingsstudenter 186 117 3,6 % 
Studiepoengsproduksjon 3 357 024 64,5 % 

Totalt 
   

5 205 200 100 % 
 

b) Tildelinger inkl. overføringer, vikarmidler, særtildelinger, overføringer fra prosjekter 

Art TILDELINGER   
      
5011 Resultatmidler 30% 1 562 000 

  
Vikarmidler: Mortensen, Skoie, Meyer, Nymoen, Danbolt, Mundal, 
NORAN/Nistov, Nielsen 1 300 000 

  Vikarmidler TBLR Sæthre (V/H) 96 516 

  
Vikarmidler forskerskolen i språkvit. og filologi, Rosén (V/H) (+18400 
fra 11) 114 916 

  Praktisk informasjonarbeid   
  Eksterne frikjøpsmidler, diverse prosjekt   
  Timemidler, Erfaringsbasert master i undervisning 427 900 
  Sum 3 073 432 
      
6000 Resultatmidler 70% 3 643 200 
  Overføring av inntil 5 % av totalrammen 2011 700 000 
  Drift TBLR forskerskole 165 000 
  Driftsmidler post.doc 32 000 
  Driftsmidler stipendiater, nye    
  Driftsmidler stipendiater, overført   
  Sommerkurs nordisk   
  Praktinf   
  Psana   
  Overføringer øremerkede midler   
 Småforskmidler 719 000 
  Alumni-midler fra UiB (dikult) 8 750 
  Datainnsamling/feltarbeid, masterstudenter f.o.m. H12   
  Forventede overhead-inntekter fra eksternfinansierte prosjekt   
  Sum 5 267 950 
      
  Foreløpig totalt instituttbudsjett 8 341 382 
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C. Utgifter 

UTGIFTER     
Undervisning     
5011 Fratrekk for stipendiater, 4. år (25%) stip/96 000   
  Timelærere/undervisning våren 2012 (minus stip) 600 000 
  Timelærere/undervisning høsten 2012 (minus stip) 600 000 
  Ekstratiltak undervisning (kollokvier, o.l.) 400 000 
  Gjesteforelesninger BA / MA 50 000 
  Sensur, bachelornivå, honorarutgifter 600 000 
      
      
Generell drift     
  Generell drift, inkludert telefon, drift av kontormaskiner  550 000 
  Utskiftning av it-utstyr 400 000 
  Frankering, rekvisita, papir, kopieringer 300 000 
  Kjøp av pensumlitteratur 96 700 
  Avslutninger, felleslunsjer, fellestiltak, gaver til ansatte 100 000 
  Utgifter disputaser 2012 (15 000*9) 135 000 
  Lisenser/programvare til undervisning 32 000 
  Reiseutgifter knyttet til sensurering 200 000 
      
Særlige 
avsetninger      
 Likestillingstiltak 100 000 
  HMS-seminar - fagvise 12 000 
  HMS-tiltak, innkjøp etter anbefalinger fra HMS-avd 35 000 
  Nasjonale fagråd og andre faglige nettverk 120 000 
  Studentekskursjoner 110 000 
  Faglig-sosiale tiltak, BA-program/master-program 50 000 
  Støtte alumni-søknader / digital kultur  8 750 
  Forskning, egen avsetning  400 000 
  Reisemidler stipendiater    
  Forskningsterminer, 5,75 stk a 30 000 172 500 
  Driftsmidler forsknings- og undervisningsleder H + V 60 000 

  
Samlinger (norrønt arkiv, målføresamlinga, stadnamnsamlinga), 
øremerket 80 000 

  Belønningsmidler masterstudenter og doktorgrad  353 500 
  Utgifter eksternfinansiert forskning 1 100 000 
  Alumni-midler, egenandel tilsv. tildeling 8 750 
  Datainnsamling/feltarbeid, masterstudenter   
  Hanaas-forelesningen 10 000 
Øremerkede 
midler m/ egne 
analysenummer     
Undervisning     

  Sommerkursene nordisk    
  Praktinf ( trukket 5% )   
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  Drift praktinf   
  Drift PSANA   
      
Forskning, 
forskerutdanning  
og formidling     
  Forskerskolen TBLR, øremerket ( trukket 5 % til drift annuum) 156 750 
  Småforskmidler - 5% fratrekk instituttet  683 000 
      
Individuelle midler     
  Driftsmidler stipendiater og postdocer (trukket 25% til annuum)   
  Driftsmidler instituttleder, øremerket 150 000 
  Driftsmidler stipendiater og postdoc, overført   
  Drifsmidler post.doc Angete Nesse – Forse   
  Andre øremerkede midler   
      
  FORELØPIG SUM UTGIFTER  7 682 950  

 

 

Kommentarer til utgiftene 

Timelærerutgifter: Tallene for våren 2012 er basert på inngåtte kontrakter per 1. februar.  

Ekstratiltak undervisning: Studentassistert undervisning. Som i 2011. Foreløpig overslag viser vi 

bruker ca 170 000 på kollokvier, oppgaveretting, og annen studentassistert undervisning våren 2012. 

Gjesteforelesninger: Som i 2011. Kanskje litt lite kjent ved instituttet. Kan være burde økes noe. Den 

årlige gjesteforelesningen «Hanaas-forelesningen» settes av som egen pott. 

Generell drift: En av de mest fleksible postene i budsjettet, settes også delvis ut fra regnskapstallene 

fra 2011. 

Likestillingstiltak: Insentivmidler under programmet «Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse ved 

UiB». Skal brukes til likestilingsfremmende tiltak. 

HMS-seminar fagvise: Avsetning gjort i 2011, men nåværende instituttledelse usikre på om midlene 

ble brukt av fagmiljøene. Skal vi sette av også i 2012? 

«Nasjonale fagråd …»: Allmenn litteraturvitenskap skal være vert for Nasjonalt fagrådsmøte i 2012 

og 2013, derfor er posten «Nasjonale fagråd og andre faglige nettverk» doblet sammenlignet med 

budsjettet i 2011.  

Studentekskursjoner: Mer detaljerte retningslinjer for tildelingskriterier må vedtas av IR i løpet av 
2012. Forhåndstilsagn gitt til teatervitenskap våren 2012 (Berlin, studenter fra alle nivå), 57 000.  

Faglig-sosiale tiltak, studenter : Som i 2011. Midler fagutvalgene søker om. 

Forskning, egen avsetning : Vi foreslår å øke avsetningen med 200 000. Jf. størrelsesordenen på 
søknadene til småforsk (se eget punkt, under). 
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Reisemidler, stipendiater : I 2011 ble det tildelt ca. 164 000 i reisemidler til to stipendiater (etter 
søknad 2010). Slike midler settes av ved instituttet. 

Avsetningen til samlingene : Avsetning til samlingene har lang historikk. I LLEs nye strategiplan 
ønsker vi framheve samlingenes status, og vi foreslår derfor at potten økes med 12 500, fra 67 500 i 
2011 til 80 000 i 2012. 

Belønningsmidler, MA og ph.d. : Disse midlene gis ikke lenger fra fakultetet som særskilt tildeling til 
instituttene, men kommer som del av den resultatbaserte tildelingen. Tradisjonen med personlige 
belønningsmidler er det altså nå instituttet som ev. opprettholder. Satsene bestemmes også lokalt. 
Kandidattallene for 2011 er: 18 MA normert tid, 23 MA ikke normert, to kvinnelige phd ikke normert tid. 
Satsene per februar 2012 er 14 000 / 3 500 for normert/ikke normert på master, 31 500 og 24 500 for 
hhv. kvinnelige og mannlige ph.d. normert tid, 10 500 og 7 000 ikke normert tid. Vi vil i løpet av året 
foreslå å endre satsene noe, og da sette av en større del av budsjettet til forskningsmidler som alle 
kan søke på (jf. IR-sak 23/11). En ev. endring av satsene vil først gjelde fra 2013. 

Utgifter eksternfinansiert forskning:  Eksternfinansierte prosjekt tilfører LLE inntekter gjennom 
såkalte overhead-inntekter per lønnet årsverk. Disse inntektene skal gå til husleie og administrasjon 
ved UiB og fakultetet etter en viss nøkkel. Fra 2011 til 2012 øker UiB sentralt satsen fra 98 000 til 
175 000, en radikal økning. Og dette får negative konsekvenser for LLE – prognosene fra 
budsjettsaken i fakultetsstyret fra desember 2011 tyder på et underskudd på hele 1,1 millioner ved 
LLE som følge av økte satser til UiB sentralt. 

Alumni-midler : Midler som tildeles fra UiB sentralt, mot at instituttet bidrar med like stor egenandel. 
Digital kultur var det eneste fagmiljøet som søkte fra LLE, videreføring av prosjektet fra 2011. 

Datainnsamling: Søknadsadministrasjon og tildeling av disse midlene har tidligere skjedd ved 
fakultetet, instituttene skal overta fra og med høsten 2012. Sum ikke kjent, tildeling etter prognoser fra 
tidligere år. 

Hanaas-forelesningen:  Inn som «særlig avsetning», en vel etablert tradisjon ved nordisk som har fått 
støtte hvert år. 

Avsetning til underskudd og egenandeler, prosjekt : I 2011 ble det satt av en buffer på 700 000 til 
underskudd og egenandeler på prosjekt ved instituttet. 643 000 av bufferen ble brukt, nettopp til 
underskudd og egenandeler, det var altså et klokt trekk å sette av disse midlene i fjor. Spørsmålet er 
om vi skal sette av en slik buffer også i år, i tillegg til prognosene for tap på prosjekter. 

Småforskmidler : LLEs ramme er 719 259 kroner, søknadene er oppe i 1 015 000 totalt. Det er stor 
søknad både til småforsk og forskningsmidlene satt av ved instituttet. Dette mener vi absolutt peker i 
retning av et behov for en øket avsetning til forskning ved instituttet. Jf. også diskusjonen om 
belønningsmidlene. 

 


