
Universitetet i Bergen 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 
 
PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
 
Sted: rom 435, HF-bygget  
Dato/tid: 7. mars 2011 kl 14.00-15.45 
 
Til stede 
Gruppe A: Per Buvik (leder), Torodd Kinn, Gjert Vestrheim, Victoria Rosén, Tor Trolie,  
Gruppe B: Ragnhild Anderson 
Gruppe C: Ranveig Lote 
Gruppe D: Arnt Robert Leganger, Fride Wangsmo, Eline Hansen 
Solveig Steinnes, sekretær 
 
Til referat, innkalling og dagsorden 
− Godkjenning av referat. OK.  
− Godkjenning av innkalling. OK  
 
Orienteringssak a) HMS-årsrapport 2010. Ingen kommentar 
Orienteringssak b) Referat fra UUI-møte 7. februar 2010. Ingen kommentar 
Orienteringssak c) Nytt instituttrådsmøte 4. april. Ingen kommentar 
Orienteringssak d) Referat fra møte i FFU (innstillingskomiteen) 2. februar 2011. Ingen 
kommentar 
Orienteringssak e) Småforskmidlene. Fordelinger fra instituttet. Ingen kommentar 
Orienteringssak f) Forskningsmeldingen 2010. Positivt innhold.  
Orienteringssak g) Forskerutdanningsmeldingen 2010. Dette innholdet var ikke så positivt, og 
det er klart at gjennomstrømningen på phd må forbedres.  
 
 
SAKER OG SAKSPAPIR 
  
SAK 6/11 Regnskap 2010. Rapport utdelt i møtet.  
 
Regnskapsrapporten delt ut i møtet, det kom en del kritiske bemerkninger til rapportens 
ugjennomsiktighet, og derfor begrensede verdi som styringsredskap for instituttrådet. 
Instituttrådet er imidlertid fornøyd med at instituttregnskapet gikk i balanse.  
 
Vedtak 
Instituttrådet tar regnskapet for 2010 til etterretning.  
 
 
SAK 7/11 Justeringer av budsjettet. Forslag om å sette av midler til uforutsette utgifter 
ved eksternfinansierte prosjekter.   
 
Saken om overheadmidler må taes opp igjen på første IR-møte i høst. Det er viktig at 
instituttet ikke sitter igjen med store summer som ikke blir brukt opp. Administrasjonssjef og 
fakultetet ved økonomikonsulent/økonom vil i juni/juli utarbeide en prognose på forventede 
inntekter resten av perioden, basert på inntektene den første halve året. IR kan ut fra denne 
prognosen vurdere hvordan et ev udisponsert overskudd kan brukes i løpet av budsjettåret.  



 
Instituttrådet synes det er en fornuftig tanke å sette av penger til buffer for eksternfinansierte 
prosjekt, men understreker at dette IKKE må være en sovepute i forhold til overforbruk og 
feilbudsjetterte prosjekt. Dette må prosjektlederne selv ha styring på og ta ansvar for. 
Fordelingen må gå etter søknad.  
 
Vedtak 
Instituttrådet vedtar å justere budsjettet ved å sette av 700 000 av forventede 
overheadinntekter til uforutsette utgifter knyttet til eksternfinansierte prosjekt. Oppdatert 
budsjett legges ved referatet.  
 
 
SAK 8/11 Søknader fra LLE til Bergen forskningsstiftelse  
 
Instituttrådet ønsket etter diskusjon å støtte de to innkomne søknadene. Saken om BFS og 
rekrutteringspolitikk må opp til diskusjon i instituttrådet på generelt og prinsipielt grunnlag.  
 
Vedtak 
Instituttrådet ved LLE støtter både Åslaug Ommundsen og Jonas Wellendofts BSF-søknader, 
og prioriterer Wellendorft søknad fremfor Ommundsens.  
 
 
Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt 
 
 
fredag, 11. mars 2011 Solveig  

 
Merknadsfrist: Torsdag 10/3/11 
Ingen merknader innen fristen.  
 
 
 


