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

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

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

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

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

 
 
Sak 20/10 Arbeidstidsregnskap ved LLE. Notat fra instituttleder. Diskusjonssak 
 
Saken ble diskutert grundig på møtet. Innspill bygges inn i nytt notat fra instituttleder. Saken 
vil komme opp igjen som vedtakssak på neste IR-møte. Instituttleder går ikke videre med 
tanken om å nullstille arbeidstidsregnskapet.  
 
Vedtak: Instituttrådet tar saken opp igjen på neste IR-møte.  
 
 
 
Sak 21/10 LLE – budsjett 2011. Foreløpig orientering og drøfting 
 
I forhold til budsjettforslaget i sakspapirene vil driftsbudsjettet være redusert, i fakultetets 
budsjettsak som nå er klar er LLEs driftsbudsjett på 5 552 000 kroner. I tilegg kommer 



ekstraordinære forskningsterminer, timemidler for instituttleder, eventuelle sykemeldinger og 
ulønnede permisjoner, samt spesielle satsninger.   
 
Når instituttledelsen kommer med forslag til budsjettet for 2011 vil vi forholde oss til 2010-
fordelingen, men i løpet av 2011 vil instituttrådet måtte diskutere fordelingen av de enkelte 
postene på budsjettet grundigere.  Instituttlederen ønsker å kalle inn instituttrådet til et eget 
møte om budsjettet for å diskutere fordelinger og satsninger i et større og mer prinsipielt 
perspektiv. 
 
Vedtak: Instituttrådet tar saken til etterretning.  
 
 
Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt 
 
 
Merknadsfrist: tirsdag 21/12/10 
Ingen merknader innen fristen.  
 
tirsdag, 4. januar 2011 Solveig  

 
 
 
 
 


