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PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 

Sted: Rom 435, HF-bygget 

Dato/ tid: Mandag 10. september 2012 kl. 11.15 – 12.30 

Møtt: Jørgen Bakke, Victoria Rosén, Sigrun Eilertsen, Randi Neteland, Håvard Østrem Peersen, Arnt 

Robert Leganger, Lise Dalby Pedersen, Brynhild Strømsnes.  

Invitert: Gisle Selnes, Liv Mørch.  

Meldt forfall: Gjert Vestrheim, Keld Hyldig 

Sak 27/12 først. Liv kommer 11.30. 

Johan har sak til eventuelt.  

Arnt Robert ber om sak om NEU201. Johan avviser det som vedtakssak. Kommer opp som 

orienteringssak.  

 

Dagsorden 

a) Godkjenning av innkalling og sakspapir 

Sak 27/12 ble behandlet før sak 26/12.  

Selnes var til stede under sak 27/12, som fakultetsstyrerepresentant.  

Liv Mørch var til stede og orienterte kort under sak 26/12, som økonomikonsulent.  

 

Johan Myking meldte sak under eventuelt.  

Arnt Robert Leganger meldte to saker under eventuelt. Den ene saken var en undervisningssak og 

hørte med under UUI.  

Studentene var fulltallig representert med tre representanter. Studentene melder tilbake i etterkant 

av valgmøte i Studentutvalget ved LLE hvem som blir faste representanter til IR.  

 

b) Godkjenning av protokoll fra 27.08.2012.  

Det kom spørsmål om hvorvidt IR hadde fått kopi av høringsbrev i sak 24/12 Valgordning 2013 ved 

Det humanistiske fakultet.  

 

 

Diskusjonssaker 

Sak 27/12  

Fakultetsstyresaker 45/12 Budsjettforslag 2013 og 46/12 Langsiktig bemanningsplan 2013 – 2017.  



Diskusjonen i møtet gikk hovedsakelig på fakultetsstyresak 46/12 om bemanningsplan 2013-2017.  

 

Bemanningsplanen vektlegger blant annet publikasjonspoeng og dette var gjenstand for diskusjon i 

IR. Det var usikkert om tallene er riktige for et par av fagmiljøene ved LLE, tallene burde 

kvalitetssikres med instituttene i forkant av fakultetsstyrebehandling, tallgrunnlaget bør basere seg 

på et gjennomsnitt over noe tid.  

 

Forslag til vedtak: 

Rådet tar fakultetsstyresakene til orientering. 

 

Sak 26/12 Økonomirapport fra første halvår 

Se egne vedlegg til e-post med innkalling. 

Hovedtrekket er at LLE har god økonomi etter første halvår.  

Instituttet har brukt mer til timelærere enn budsjettert på grunn av et stort og delvis uforutsett 

vikarbehov. Vi bruker da penger fra drift og har godt nok handlingsrom til å dekke nødvendig behov.   

Belønningsmidler, kun 1/3 brukt. Må brukes i 2012 ellers trekkes de inn. Gjelder også 

publiseringspoengene direkte fra rektor. Disse midlene utgjør ca ½ mill og har gjort at presset på 

forskningsmidler på LLE har vært mindre inneværende år.  

 

LLE har satt av over en million til å dekke eventuelle underskudd i eksterne prosjekt, men har så langt 

i år bare brukt ca. 200.000,- av dette.  

 

Det har gått noe mer penger til individuell HMS-oppfølging som hev-senk-bord o.l. men dette er 

nødvendige utgifter som arbeidsgiver må påta seg og som det er ønskelig å fortsette med.  

 

Kategoriene i regnskapsrapportene fra UiBs økonomisystem svarer ikke direkte til kategoriene i 

instituttbudsjettet vedtatt av IR. Instituttbudsjettet viser retning og ønskemål for bruk av midler ved 

instituttet, og må forvaltes videre av instituttstyrer og administrasjonssjef som i det daglige må 

kunne basere seg på tillit fra rådet.  

 

Vedtak: 

Rådet tar økonomirapporten for første halvår til orientering. 

 

Sak 28/12 Eventuelt 

 

1) Leganger orienterte om at rekrutteringsarbeidet til fagutvalgene er i sving og går godt.  

2) Leganger meldte inn sak som gjaldt status for det tverrfaglige emnet NEU201, Nevroestetikk, 

tilknyttet kunsthistorie.  



Instituttstyrer viste til at IR har gjort vedtak om delegasjon av undervisningssaker til UUI, og 

viste derfor saken videre til UUI.  

3) Instituttstyrer orienterte om arbeidet å finne en struktur for forskergruppene ved instituttet. 

Arbeidet er noe forsinket ved LLE. Det må gjøres endringer i mandatet for FFU, 

oppstramming og presisering av forskergruppestrukturen og konkretisering av hvordan 

driften av forskerskolene skal organiseres. Til IR-møtet i oktober vil instituttstyrer legge frem 

notat om saken og skissere hovedlinjer på de tre nevnte områdene. Til IR-møtet i november 

vil det legges frem forslag til vedtak.  

 

 

Johan Myking 

instituttleder    Ranveig Lote 

       studieleder/fung. sekretær 

 


