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Tilsetting i stilling som sendelektor/DAAD-lektor i tysk ved Institutt for
fremmedspråk
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Tilsetting i stilling som stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære
og estetiske studier knyttet til ERC-prosjektet Machine Vision

FS 3/19

Tilsetting i stilling som stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære
og estetiske studier - to stillinger
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Tilsetting uten utlysning som forsker II i prosjektet "Ludvig Holbergs
skrifter" ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier forlengelse av tilsetting

FS 5/19

Tilsetting i stilling som postdoktor ved Senter for fremragende
forskning - Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE)

FS 6/19

Utpeking av leder ved Det norske studiesenter i Storbritannia forlengelse av engasjement

FS 7/19

Tilsetting i stilling som stipendiat på satsingsområdet "Klima og
energiomstilling" ved Institutt for fremmedspråk

FS 8/19

Tilsetting i stilling som stipendiat ved Senter for kvinne- og
kjønnsforskning
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Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet
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Søknad om opprykk til professor etter kompetanse, søker Agnete
Nesse innen fagområdet nordisk språkvitenskap

X
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Tilsetting som førsteamanuensis i amerikansk litteratur og kultur ved
Institutt for framandspråk
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Fakultetsstyret 05.02.2019
Fullmaktsaker 1/19 - 10/19

Saker behandlet i tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet
etter fakultetsstyremøte 04.09.2018:
Sak 36/2018:

18/7160

Tilsetting i stilling som sendelektor/DAAD-lektor i tysk ved Institutt for
fremmedspråk
Jana Zichel-Wessalowski tilsettes midlertidig i 51 % stilling som universitetslektor i tysk ved
Institutt for fremmedspråk i 2 år fra og med 01.10.2018 til og med 30.06.2020 med mulighet
for forlengelse i 1 år til en samlet tilsetting på 3 år.

Sak 37/2018:

18/3703

Tilsetting i stilling som stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og
estetiske studier knyttet til ERC-prosjektet Machine Vision
Tilsettingsrådet tilsetter Marianne Gunderson i en fireårig stilling som stipendiat, knyttet til
prosjektet Machine Vision. Tiltredelse innen 1.1.2019 etter avtale med instituttet.
Som reserve rangeres:
1. Stine Standal
2. Martin Karlsson Pedersen

Sak 38/2018:

18/3705

Tilsetting i stilling som stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og
estetiske studier – to stillinger
Linda Kronman tilsettes i treårig stipendiatstilling med digital kunst som arbeidsområde på
ERC-prosjektet Machine Vision ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.
Tiltredelse innen 1.1.2019 etter avtale med instituttet.
Ragnhild Solberg tilsettes i treårig stipendiatstilling med dataspill som arbeidsområde på
ERC-prosjektet Machine Vision ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.
Tiltredelse innen 1.1.2019 etter avtale med instituttet.
Som reserve til stilling med dataspill som arbeidsområde rangeres:
1. Isabel Paehr
Tilbud om tilsetting i stillingene gis eventuelt med forbehold om godkjent utenlandsk
opptaksgrunnlag.

Sak 40/2018:

17/1366

Tilsetting uten utlysning som forsker II i prosjektet «Ludvig Holbergs skrifter»
ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier – forlengelse av
tilsetting
Eiliv Vinje tilsettes i en 20 % bistilling som forsker i prosjektet «Ludvig Holbergs skrifter» ved
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier fra og med 01.01.2019 til og med
31.12.2019.

Fakultetsstyret 05.02.2019
Fullmaktsaker 1/19 - 10/19

Sak 41/2018:

18/10773

Tilsetting i stilling som postdoktor ved Senter for fremragende forskning –
Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE)
Silje Bentsen tilsettes i treårig stilling som postdoktor ved Institutt for arkeologi, historie,
kultur- og religionsvitenskap fra og med 15.11.2018.

Sak 42/2018:

16/12157

Utpeking av leder ved Det norske studiesenter i Storbritannia – forlengelse av
engasjement
Erik Tonning sitt engasjement som leder ved Det norske studiesenter forlenges med
perioden 01.08.2019-31.07.2020.

Sak 44/2018:

18/9470

Tilsetting i stilling som stipendiat på satsingsområdet «Klima og
energiomstilling» ved Institutt for fremmedspråk
Tilsettingsrådet tilsetter Runa Falck Langaas i stipendiatstilling knytt til prosjektet «Levemåte
i ein klimakvardag» ved Institutt for fremmedspråk. Tilsettingen er fireårige. Tidspunkt for
tiltreding blir avtalt med institutt og fakultet.
Reserve:
1. Karin Lillevold
2. Mikkel Ekeland Paulsen

Sak 45/2018:

18/10468

Tilsetting i stilling som stipendiat ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Anders Rubing tilsettes i en fireårig stilling som stipendiat ved Senter for kvinne- og
kjønnsforskning. Tiltredelsesdato avtales med senteret.
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Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet

Følgende doktorgradsdisputaser er godkjent siden forrige møte i fakultetsstyret 04.12.2018:
Sak 2010/7120
Ph.d.-graden – Tine Grieg Viig – fagområdet musikkpedagogikk
Hovedveileder har vært Catharina Renate Christophersen (Høgskulen på Vestlandet),
biveileder Jill Halstead (UiB)
Avhandlingstittel: «The Dynamics of Creative Music Making: Et sosiokulturelt perspektiv på
læring i skapende musikalske praksiser»
Sak 2013/910
Ph.d.-graden – Sigrid Ørevik – fagområde engelsk fagdidaktikk
Hovedveileder har vært Aud Solbjørg Skulstad (UiB)
Avhandlingstittel: “Mapping the text culture of the subject of English: Genres and text types in
national exams and published learning material”
Sak 2013/7282
Ph.d.-graden – Gro Rørstadbotten – fagområdet filosofi
Hoved veileder har vært Vigdis Songe Møller (UiB), biveileder Kristin Sampson (UiB)
Avhandlingstittel: «Plato – A Voice for Peace. Political Accountability and Dramatic Staging»
Sak 2013/7703
Ph.d.-graden – Hjørdis Birgitte Ellefsen – fagområdet historie
Hovedveileder har vært Jan Heiret (UiB)
Avhandlingstittel: «Politiens politikk og politikkens politi: Norske politireformer i perioden
1682-1866»
Sak 2013/8103
Ph.d.-graden – Busimba James Taabu – fagområdet engelsk litteratur
Hovedveileder har vært John Stuart Sillars (UiB)

side 2 av 2

Avhandlingstittel: “Tropes of outside-ing: A mythographical reading of maturation processes
in plays by Shakespeare and Ruganda”
Sak 2014/8431
Ph.d.-graden – Ingrid Nestås Mathisen – fagområdet nordisk litteratur
Hovedveileder har vært Christine Hamm (UiB), biveileder Unni Langås (Universitetet i Agder)
Avhandlingstittel: «Arbeiderkroppen. Individ og kollektiv i Nini Roll Ankers og Kristoffer
Uppsals prosa»
Sak 2013/12188
Ph.d.-graden – Berit Westergaard Bjørlo – fagområdet historie
Hovedveileder har vært Nina Goga (Høgskulen på Vestlandet), biveileder Henning Laugerud
(UiB)
Avhandlingstittel: «Ord og bilder på vandring.Bildebøker som gjenskaper

Jørgen Magnus Sejersted
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør
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Regnskap etter 2018

Vedlegg: Regnskapsrapport etter 2018
Fakultetet budsjetterte med 6,5 millioner i årsunderskudd for 2018 på GA. Underskuddet på
GA endte med minus med 3,2 millioner.
Både inntekter og kostnader ble lavere enn årsbudsjettet. Det samlede resultatet på GB ble
10,1 millioner bedre enn forventet. Den samlede negative overføringen til 2019 reduseres
dermed fra forventet 15,6 til 5,5 millioner
Dette skyldes hovedsakelig at GP-prosjektene har bygget opp større overføringer, og at vi
har fått mindre kutt i inntekter på rekrutteringsprosjektet enn forventet. Dette er med på å
kamuflere underskuddet på GA.
Annuum ligger omtrent der vi har rapportert hele året. Dersom rekrutteringsprosjektet blir
saldert mot annuum vil vi gå inn i 2019 med 19 mill. kroner i negativ overføring på GA og
13,4 millioner i positiv overføring på GP.

Den negative overføringen fra 2018 til 2019 er på 5,5 mill. kroner på GB.
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Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Jørgen Magnus Sejersted
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Det humanistiske fakultet

Regnskapsrapport for 2018
Sentrale forkortelser:
GA = Grunnbevilgning annuum (Rammetilskudd fra Kunnskapsdepartementet, fordelt videre
fra UiB til HF. Basis og resultatmidler fra åpen og lukket ramme)
GP = Grunnbevilgningsprosjekter (Øremerkede UiB prosjekter)
GB = Grunnbevilgning. Summen av GA og GP

Oversikt grunnbevilgning (GB)
Tabellen1 under viser status på GB etter 2018. Både inntekter og kostnader ble lavere enn
årsbudsjettet. Resultatet ble 10 mill. kroner bedre enn årsbudsjett.
Tabell 1. Oversikt grunnbevilgning (GB). Tall i tusen kr.

Avvik grunnbevilgning
Inntektsavvik
Det negative inntektsavviket på 12,2 mill. kroner skyldes hovedsakelig at fakultetet i snitt har
ligget 11,3 årsverk under måltallet for rekrutteringsstillinger i 2018 (utgjør 9,8 mill. kroner).
Inntektene fra fakultetets etter- og videreutdanning (EVU) vært lavere enn budsjettert med 2,2
mill. kroner).
Kostnadsavvik
Det samlede kostnadsavviket på GB utgjør 22,3 mill. kroner.
Figurene som følger viser samlede kostnader på henholdsvis GA og GP. Kostnadsavviket er
gapet mellom regnskap hittil i år (den blå søylen) og budsjett hittil i år (den sorte streken).

Tabellen viser inntekter, kostnader og overføring på GB. Resultatet er summen som står under «Inntekter.» og
«Kostnader». Inntekter har negativt fortegn (minus) og kostnader har positivt fortegn (ikke minus). Kostnadene
splittes i kategoriene varekostnader, lønnskostnader, andre driftskostnader og interne transaksjoner mm.. Resultat
består av overføringer fra i fjor og overføring videre. Når denne summen er positiv har vi et overskudd i
inneværende år. Avvik hittil er differansen mellom budsjett hittil og regnskap hittil
1

Figur 1. Kostnader grunnbevilgningens annuum (GA) og prosjekt (GP)

Kostnadsavvik GA
Kostnadsavviket på annuum utgjør 3,9 mill. kroner.
På lønn finner vi et negativt avvik på 1,8 mill. kroner. Mesteparten av dette ligger på den
administrative delen av lønnsbudsjettet. I tillegg har annuum betalt for administrasjon som
opprinnelig var budsjettert på EVU (700117) og for lønnen på avsluttet UNESCO-professorat
(700304).
Vi finner et positivt avvik på andre driftskostnader og interne transaksjoner med 5,7 mill.
kroner. 2 mill. kroner av disse ligger på fakultetet og 3,7 mill. kroner fordeler seg på
instituttene. Mye av dette skyldes at vi har hatt høyere inntekter fra BOA enn budsjettert.
Videre har instituttene holdt av til sosiale kostnader i sine budsjett. Dette gjelder sosiale
kostnader på lønn utover lønnen som er tildelt i instituttbudsjettet. Ved årsskiftet har fakultetet
beregnet et trekk på 2,8 mill. kroner for sosiale kostnader. Av en rest på kr 763 790 (3,4 % av
budsjettrammen), får instituttene overføre kr 521 000 til 2019.
Kostnadsavvik GP
Til sammen er det et positivt kostnadsavvik på 18,4 mill. kroner på GP.
Det største enkeltavviket, 10,5 mill. kroner, skyldes at fakultetet lå under måltallet for
rekrutteringsstillinger, og dermed mindre lønn og drift enn budsjettert. Dette avviket veies
opp med at vi har fått nesten tilsvarende trekk i inntekter, slik at prosjektet (720006) samlet
sett går med 4,5 mill. kroner i overskudd, som er 0,8 mill. kroner bedre enn budsjettert. Denne
saldoen vil sannsynligvis bli godskrevet annuum, og er med på å redusere underskuddet der.
EVU (700117) har et positivt avvik på 2,9 mill. kroner som skyldes lavere EVU-aktivitet og
dermed lavere kostnader enn budsjettert. Dette finner vi også igjen på inntektssiden. Saldoen
etter 2018 ender på 2,7 mill. kroner i positiv overføring som ligger på LLE. LLE bør legge
planer for å bygge ned denne overføringen, gjerne til utvikling av nye og eksisterende emner.
EVU-aktivitet skal ikke gå med underskudd, så det er viktig at disse midlene investeres i
utvikling av ny aktivitet, heller enn å subsidiere driften.
Vitenskapshistorie (700268) har et positivt kostnadsavvik på 1,9 mill. kroner på grunn av
forsinkelser. Dette medfører at overføringene på prosjektet øker i stedet for å gå ned.
Vitenskapshistorie har en positiv saldo etter 2018 med 6,6 mill. kroner. Vi får nye inntekter på
prosjektet også i 2019. Fakultetsledelsen har utfordret AHKR til å komme med en plan for
videre arbeid på prosjektet.
Egenfinansiering BOA (700910) har et positivt avvik på 1,4 mill. kroner. Dette skyldes for det
meste innbetalinger av toppfinansiering av EU-prosjekt i slutten av året. Saldoen på prosjektet
utgjør 1,7 mill. kroner etter 2018 og tilhører ulike BOA-prosjekter som har egenfinansiering.
Internasjonalisering (710022) har et positivt avvik på 0,7 mill. kroner. Dette skyldes lavere
forbruk av SPIRE-midler enn budsjettert med 0,4 mill. kroner samt 0,3 mill. kroner i interne

inntekter knyttet til Momentumprogrammet til IF og LLE, og språklærer ved IF. Prosjektet
har en positiv saldo etter 2018 med 0,8 mill. kroner.
Resterende avvik på 0,9 mill. kroner fordeler seg på flere prosjekter.

Overføringer til 2019 (GB)
Figur 2. Prognoser mot resultat 2018

Prognosen er laget ved hjelp av regnskap hittil og budsjett for de siste månedene, korrigert for
endringer som ikke er gjenspeilet i budsjettet. Figur 2 viser utviklingen i prognosen mot
endelig resultat. Siste prognose til fakultetsstyret kom etter oktober og var på 12,7 mill. kroner
etter november var vi nede i 11,6 mill. kroner.
Fakultetet har regnet med at man sentralt ved UiB har talt månedsverk på prosjekt 720006 for
beregning av inntekter. Det viser seg at de teller hele grunnbevilgningen. Vi har i beste
mening forsøkt å holde kostnader for stipendiater som jobber utover pliktarbeid utenfor
prosjektet for at vi ikke skal få «doble» inntekter. Videre har vi antatt at nye tildelinger i løpet
av året har økt måltallet, og at kuttet i inntekter derfor måtte bli større. Dette avviket utgjør
1,6 millioner.
Vi har undervurdert restmidler på GP prosjekter med til sammen 2,3 mill. kroner. Dette
gjelder flere mindre GP prosjekter som er spredt på flere institutter. Her bør vi få bedre
kontroll i 2019.
Egenfinansiering BOA (700910) har ikke blitt regnet så nøye med i prognosen.
Toppfinansieringen fra EU-prosjekt, som kom inn i desember, bidro til høyere saldo enn
forventet med 1,4 mill. kroner.
Det ble ikke belastet så mye kostnader på Norskkursene som vi trodde. Dette gir et avvik på
0,2 mill. kroner mot prognosen. Dette beløpet må trekkes fra på internfaktureringen for
norskkurs i 2019, så vi ikke bygger overføringen videre opp.

Oversikt bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)
På kort sikt gir BOA-aktiviteten positivt bidrag til instituttøkonomien på grunnbevilgningen
så lenge inntektene fra BOA (overhead og frikjøp) er høyere enn kostnadene fra BOA
(fellesbidrag, husleie, administrasjon, egenandeler og lønn for den som erstatter den som er
frikjøpt). På fakultetsnivå gir BOA-inntekter et bidrag til dekking av faste utgifter til husleie
og administrasjon. På lengre sikt er det en direkte sammenheng mellom BOA-aktivitet i år og
resultatinntekter vi får om to år i lukket ramme.
BOA-aktiviteten endte på 56,7 mill. kroner, 1,4 mill. kroner lavere enn budsjettert, men
høyere enn prognosen. Figuren under viser inntektene på BOA i 2018, fordelt etter de ulike
finansieringskildene.
Figur 3. Inntekter bidrags- og oppdragsaktivitet per finansieringskilde

Aktiviteten har vært noe høyere enn budsjettert på alle hovedfinansieringskilder, utenom
NFR. Det er i hovedsak ved fakultetets nyeste prosjekter at aktiviteten er lavere enn
budsjettert hittil og da spesielt SFF SapienCE.
Vi går kraftig ned på NFR sammenlignet med budsjett, men henter det inn ved å ligge godt
over på de andre finansieringskildene. Mest gledelig er det at vi vil gå over budsjett på EU,
siden det er denne kategorien som gir best uttelling og vil gi økte resultatinntekter i 2020.
Tabell 2. Årsbudsjett, årsprognose og regnskap BOA

