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Universitetet i Bergen 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE)  

Referat fra møte i Instituttrådet ved LLE  
 

Dato/tid:  Torsdag 14. februar 2019, kl. 09.15 

Sted:   Rom 435, HF-bygget 

Tilstede: Erik Bjerck Hagen, Aidan Keally Conti, Sigrun Åsebø, Christer Johansson, Christine Hamm, 

Torodd Kinn, Eli Kristine Knudsen, Keld Hyldig, Are Bøe Pedersen, Marthe Grønsveen, Thomas Gårder 

Brendefur, Jessica Hildonen, Hanna Nakken, Markus Karlstad 

Forfall: Jill W. Rettberg, Vegard Sørhus, Joakim Fossan 

 

Til dagsorden  
 Innkalling og sakspapir ble godkjent.  

 Referat fra 31. januar 2019: Til sak 1/19 ble det kommentert at stillingen som 

førsteamanuensis i teatervitenskap som er under tilsetting skal erstatte Tor Trolie, ikke Knut 

Ove Arntzen. Referatet fra IR-møte 31. januar 2019 ble godkjent med denne rettingen.  

 

IR-sak 5/19: Orienteringssaker 
 Det er ingen ledige stipendiathjemler og det vil derfor ikke lyses ut noen stillinger i denne 

runden.  

 Vedr. arbeidstidsregnskap: Det er ikke problematisk å gi fagkoordinatorer eller andre innsyn i 

den enkeltes arbeidstidsregnskap.  

 

IR-sak 5/19: Regnskap for 2018 (vedtakssak) 
Regnskapet for 2018 (i tabell 1) er satt opp slik at budsjettert utgift vises i kolonnen budsjett, 

regnskapsført kostnad vises i kolonnen regnskap og differansen mellom de to vises i kolonnen rest. 

Negative tall i budsjett- eller regnskapskolonnen betyr derfor inntekt, mens et negativt tall i 

restkolonnen betyr overforbruk/tap. I oversikten over kostnader og inntekter per fagområde (tabell 

2) viser alle kolonner utgifter, slik at alle negative tall betyr inntekt.  

Vedr. nøkkeltall for annuum er det budsjettert med en sum for undervisning, men ikke for sensur. De 

to radene må ses i sammenheng, men det er hensiktsmessig å vise undervisnings- og 

sensurkostnader hver for seg. Den budsjetterte summen på kr 2 406 000 inkluderer de tildelte 

lønnsmidlene på kr 1 891 000, mens resten er flyttet fra instituttets driftsmidler. Det er fortsatt et 

betydelig overforbruk som likevel må dekkes inn av driftsmidler.  

Fagmiljøene har svært ulike kostnader til undervisning og sensur, men det er ikke vist i oversikten i 

tabell 2 hvilke fagmiljø som har fått tildelt vikarmidler for ubesatte stillinger m.m.  

Vedtak (enstemmig): 
 Instituttrådet vedtar instituttregnskapet for LLE for 2018. 
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IR-sak 6/19: Budsjett for 2019 (vedtakssak) 
Instituttet har et nokså stramt budsjett for 2019 og ledelsen må jobbe videre med verktøy og rutiner 

for god planlegging av midler i løpet av året.  

Det er satt av penger i budsjettet til undervisningsassistenter for 2019 for å unngå forsinkelser i 

arbeidet for våren. For høsten 2019 er det ikke satt av penger ut fra at de tiltakene som ikke får 

tilslag hos fakultetet heller ikke får tilskudd fra instituttet.  

På grunnlag av innspill fra fagutvalg og instituttutvalg er budsjettposten til fagutvalg/faglig sosiale 

tiltak økt fra kr 28 000 til kr 56 000.  

 Vedtak (enstemmig): 
Instituttrådet vedtar instituttbudsjettet for LLE 2019 med de endringene som kom fram i 

møtet. 

 

IR-sak 7/19: Ledelsesprinsipper ved LLE 
Innledning ved instituttleder. Det ble kommentert at saken kom nokså brått på og at diskusjonen 

gjerne kan følges opp på et senere tidspunkt.  

Rådet ga innspill om at instituttet og fakultetet i større grad kan tydeliggjøre hvilken kompetanse 

våre utdanninger gir, og hvordan humaniora bidrar til samfunnet med dannelse, kultur, diskurs m.m. 

Universitetets strategi om satsning på hav, liv og samfunn oppleves lite relevant for vår virksomhet, 

men det er vesentlige momenter i strategien som våre fagområder kan koble seg på gjennom en 

tilpasset instituttstrategi. Det vil bidra til bedre forankring i fagmiljøene og til å sikre felles mål 

sentralt og lokalt.  

På det lokale planet ga rådet innspill om at det er viktig med ledelse i felleskap: felles mål, muligheter 

for å gi innspill og tydelige føringer for hvordan beslutninger blir fattet. Arbeidstidsregnskap og 

ressursbudsjettering er nyttige verktøy for å sikre god ledelse, åpenhet og rettferdige løsninger 

mellom kollegaer og fagmiljø, og kan bidra til å unngå unødvendig misnøye. Rådet oppfordret til å 

være mer selektiv til initiativ fra fakultets- og universitetsledelsen. 

 

IR-sak 8/19: Eventuelt 
Ingen saker 

 

 

Møtet hevet 11.00 

Aleksander Morland, fung. adm.sjef/sekretær 


