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Dagsorden  
 Innkalling og sakspapir godkjent.  

 Referat fra 29. november 2018 vedtatt på sirkulasjon, tatt til orientering. 

 

Saksliste  
IR-sak 1/19: Orienteringssaker 

Status tilsettingssaker: 

 Førsteamanuensis i digital kultur (forskuttering av stillingen til D. Apollon), 

prøveforelesninger og intervju for 4 søkere i løpet av februar.  

 To stillinger som førsteamanuensis i nordisk språk (grammatikkforskning og tekstforskning, 

stillinger etter G. Akselberg og J. Myking), prøveforelesninger og intervju i løpet av februar. 

 Førsteamanuensis i teatervitenskap (stilling etter K. O. Arntzen), sakkyndig komite er i gang 

med arbeidet, planlagt oppstart 1.1.2020.  

 To stillinger knyttet til BFS-prosjektet Transformation of Medieval Law – 1 stipendiat får 

tilbud i løpet av kort tid, 1 stilling som postdoktor lyst ut med søknadsfrist 3. februar. 

 Postdoktor i allmenn litteratur, intervju for 3 søkere i løpet av februar. 

 Stipendiat i leksikografi, 1 søker har hatt intervju.  

 To stillinger i administrasjonen, 1 stilling knyttet til førstelinje etter U. T. Thorvaldsson er 

under utlysning og 1 stilling som ph.d.-koordinator etter Anne-Berit Apold som hadde 

søknadsfrist 28. januar.  

 Postdoktor knyttet til mellomalderklyngen (?) 

 Det skal mest sannsynlig lyses ut 1 stipendiatstilling i 2019. Instituttene har et visst antall 

stillingshjemler vi kan tilsette i, enten som stipendiater eller postdoktorer. LLE har i dag 19 

hjemler, men fakultetet har i tillegg noen hjemler til strategiske formål. Det lyses først ut nye 

stipendiatstillinger når tidligere tilsettinger utløper.  

 

IR-sak 2/19: Utkast til instituttbudsjett for 2019 (diskusjonssak) 

Instituttets budsjett deles inn i grunnbevilgning til annuum (GB) og grunnbevilgning til øremerkede 

prosjekter (GP). Det er annuum instituttet selv rår over, mens de øremerkede midlene til prosjekter 

må brukes innenfor rammene av de enkelte prosjektet. I tillegg disse har vi eksternfinansierte 

prosjekter eller BOA (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet). BOA bidrar med inntekter og 



kostnader til annuum, men vises ikke som egen kategori i budsjettet. Mulighetene for å redusere 

midlertidige tilsettinger ble diskutert. Rådet etterlyser sterkere undervisningsledelse med tanke på 

gjøre nødvendige justeringer i emneporteføljen. Rådet etterlyser også mer informasjon om 

prosessen for tildeling av resultatinntekter til fakultet og institutt.  

Det fremkom ikke forslag om vesentlige endringer i utkastet til budsjett for 2019.  

 

IR-sak 3/19: Føring av timeregnskap (diskusjonssak) 

Instituttleder ønsker å diskutere retningslinjene, først og fremst for å sikre enighet om føring av 

arbeidstidsregnskapet før skjema for høsten 2018 skal fylles ut.  

Rådet understreker behovet for god ledelse og ansvaret som ligger til ledelsen for å ta grep på et 

tidlig tidspunkt og unngå at det opparbeides store overskudd. Fagkoordinatorene mangler 

handlingsrom til å løse de reelle problemene.  

Det ble kommentert at arbeidstidsregnskapet var ment som et styringsredskap i fagmiljøene og for 

fagkoordinatorene, men har i praksis blitt individuelle føringer for den enkelte. Det anbefales at 

timeregnskapene åpnes og gjøres tilgjengelig for alle i fagmiljøet.  

Instituttleder påpeker at både forsknings- og undervisningstid ligger innenfor arbeidsplikten. Tiltaket 

for å motarbeide store overskudd må være å redusere undervisningen, men forskningstermin er ikke 

et tiltak for å redusere plusstid. Staben må være tilpasset undervisningstilbudet pluss et overskudd til 

at noen hele tiden skal være ute i forskningstermin. Det er mye ansvar i uavhengige stillinger og den 

enkelte ansatte må være med å styre den samlede ressursbruken i fagmiljøet.  

Instituttleder legger ikke opp til endring av praksis for føring av timeregnskap.  

 

IR-sak 4/19: Eventuelt 

 Ingen saker til eventuelt. 
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