
Universitetet i Bergen 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 
 
PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
Protokollen er godkjent. 
 
Sted: rom 372, HF-bygget  
Dato/tid: 26. september 2011 kl 14.15 - 15.30 
 
Til stede 
Gruppe A: Johan Myking (leder), Torodd Kinn, Gjert Vestrheim, Christine Hamm, Sigrun 
Eilertsen, Keld Hyldig 
Gruppe B: Randi Neteland  
Gruppe C: Håvard Peersen 
Gruppe D: Arnt Robert Leganger 
Siri Fredrikson, sekretær 
 
Meldt forfall: Victoria Rosén, Jørgen Bakke, Eline M. Hansen 
 
Til referat, innkalling og dagsorden 
− Godkjenning av referat. Referatet har merknadsfrist 29. september. Ingen merknad i møtet.  
− Godkjenning av innkalling. Merknad: Studentene har ennå ikke holdt nyvalg, håper å få 

nye representanter på plass til møtet i oktober. 
 
SAKER 

Sak 20/11 Orienteringssaker  
1. Johan Myking orienterte kort fra fakultetets lederkonferanse i Øystese, der fokus i år 

var på kvalifikasjonsrammeverket – implementering på ph.d.-nivå og master. 
2. Referat fra UUI 14.06.11: Ingen merknader. Referatet tatt til orientering. 
3. Referat fra UUI 29.08.11: Ingen merknader. Referatet tatt til orientering. 
 

Sak 21/11 Oppnevning av nytt FFU 
Vedtak: 
Instituttrådet støtter forslaget fra forskningsleder på nytt FFU for perioden 2011 - 2015. 

Sak 22/11 Regnskapsorientering 
Siri Fredrikson orienterte kort om regnskapet hittil i år. Oversikten utarbeidet ved fakultetet 
viser at driftsbudsjettet for 2011 ser ut til å være godt beregnet, og det er fortsatt en del midler 
igjen til generell drift.  
 
Det kom fram i diskusjonen at regnskapsrapportene oppleves som lite gjennomsiktige.  
 
Instituttet skal utover høsten ha møter med fakultetet om prosjektene knyttet til LLE. Disse 
møtene håper vi skal kunne gi bedre oversikt over økonomiske konsekvenser (overskudd/ 
underskudd), samt prognoser for kommende budsjett.  
 
Fredrikson vil gi en ny oppdatering av regnskapet i neste møte. 
 



Vedtak: 
Regnskapsorienteringen tas til etterretning. 

Sak 23/11 Diskusjonsnotat, bruken av påskjønningsmi dlene 
Kommentarer: 

• Det er behov for å justere ordningen som den er i dag (fordelingen 70/30 mellom 
ansatt og institutt, og satsene som brukes (14000 normert tid / 3000 ikke normert) 

• Forskjellen i uttelling mellom normert/ikke normert er for stor 
• Skal man f.eks. gi en flat sats på 7000 per fullførte masterstudent? 
• En 50/50-fordeling av midlene vil være fordelaktig for gruppe B  
• Det kan være lettere å få til en endring av fordelingen ved instituttet hvis midlene 

gjøres om til midler en kan søke på 
• Samtidig er det ønskelig å få en viss uttelling for veiledning, det er forutsigbart for den 

enkelte, og det er godt å slippe å søke på midler fra felles pott 
• Det oppleves som et problem at belønningsmidlene ikke er tydelige før langt ut på året: 

Det bør bestemmes før jul i rådsmøtet hvordan belønningsmidlene for kommende år 
fordeles, slik at den enkelte kan planlegge ut fra dette 

 
Mer generelt ble det uttrykt et ønske om at det settes av en egen budsjettpost for innkjøp av 
fagbøker til fagmiljøene. 
 
Det kom fram mange moment som ledelsen har notert seg. Saken blir sendt ut på høring i 
fagmiljøene i oktober. 

Sak 24/11 Eventuelt  
Oppklarende diskusjon rundt eventueltsak b) fra IR 5. september om midler til 
forskningsformål og publiseringsstøtte til midlertidig ansatte. Saken ser ikke ut til å være spilt 
inn til FFU-møtet 3. oktober. 
 
 
Bergen, 6. oktober 2011 
 
Johan Myking 
instituttleder      Siri Fredrikson 
       sekretær 
 
 


