
Innkalling til møte i rådet 
ved Institutt for framandspråk 

 
Møtetid: onsdag 10. februar 2016 kl. 14.00 
 
Stad: seminarrom 301 i tredje høgda av HF-bygget 
 
Desse er kalla inn:   

Frå gruppe A: Ludmila I. Torlakova (arabisk), Kari Haugland (engelsk), Helge Vidar Holm 
(fransk), Reidar Veland (italiensk), Harry Solvang (japansk/kinesisk), Brita Bryn (russisk), 
Annette M. Jørgensen (spansk) og Åsta Haukås (tysk) 
 
Frå gruppe B: Jacob Hoffmann 
 
Frå gruppe C: Anna Polster 
 
Frå gruppe D: Lars Ask, Monica Beeder, Ruben Alexander Nordvik og Martine Terese Toften  
 

Dersom nokon ikkje kan møta, må dei sjølve be vararepresentant om å stilla. 

 

 

Sak 1 – godkjenning av innkalling og sakliste 

 

 

Sak 2 – godkjenning av referatet frå 2. desember 2016 

 
 
Sak 3 – orienteringssaker 

A) NFR-evaluering av forskinga og forskargruppene innanfor humanistiske fag 
B) Øyremerkt stipendiatstilling til prioriterte satsingsområde 
C) Arbeidet med HF 2018 
D) Ekstraordinært instituttmøte 24. februar 

 
 
Sak 4 – Oppfølging av HMS-rapporten for 2014 og Handlingsplan for HMS 2016-2017 

Etter at institutta rapporterte inn HMS-arbeidet i 2014, bad fakultetsstyret om at alle 
institutta sende inn ei orientering om oppfølginga av arbeidet (sjå vedlegg 1). Utkast til 
svarbrev frå instituttet er lagt ved (vedlegg 2). Framlegg til handlingsplan for HMS ved 
instituttet blir samstundes lagt fram. 
 
Framlegg til vedtak:  

 

a) Instituttrådet tek til vitende svarbrevet «Oppfølging av HMS-rapport ved IF», der 

instituttet gjer greie for korleis HMS-rapporten for 2014 er følgd opp. (vedlegg 2) 

 

b) Instituttrådet vedtek handlingsplanen for HMS ved Institutt for framandspråk 2016-2017. 

(vedlegg 3) 

 



Sak 5 – Driftsrekneskap 2015 og driftsbudsjett 2016 

Instituttet manglar førebles ein del viktige opplysningar, og det er derfor vanskeleg å leggja 
fram eit fullgodt oversyn over driftsrekneskapen for 2015 og eit skikkeleg gjennomarbeidd 
framlegg til driftsbudsjett for 2016. Rekneskap og budsjett vil i staden bli lagt fram for til 
vedtak på det ekstraordinære rådsmøtet 24. februar. 
 
Det blir i denne omgang gitt ei munnleg orientering i møtet om økonomien ved fakultetet og 
instituttet, og vi viser her til sakspapira til fakultetsstyremøtet  2. februar 2016 om 
«Regnskap per desember  2015» (vedlegg 4).Tabellen «Driftsregnskap institutt 2015» gjev eit 
overblikk over driftsrekneskapane på dei ulike institutta fordelt på hovudkategoriar. 
 
Instituttleiinga ønskjer også at instituttrådet gjer ei førebels drøfting av eit par konkrete 
innsparingstiltak: 

- Reduksjon av dei individuelle driftsmidlane/bokpengane til 2000 for kvar vitskapleg 
tilsett. Samanlikna med 2015 vil dette gje ei innsparing på om lag 50 000 kroner. 

- Reduksjon i bruken av eksterne sensorar. Instituttet brukte i 2015 over 800 000 
kroner til å honorera eksterne eksamenssensorar. Mykje av dette går til å honorera 
eksterne på emne der det er valfritt å bruka ekstern sensor – vi kan i staden bruka to 
interne. Det er berre i desse tilfella det er eit krav om å bruka ekstern sensor: 
munnleg eksamen, klagesaker og sensur av masteroppgåver. 

 
 
Sak 6 – ymse 

 
 
 
  

Åse Johnsen, 
instituttleiar     Arve Kjell Uthaug, 

administrasjonssjef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 2 

Sak 4: Oppfølging av HMS-rapporten for 2014 og Handlingsplan for HMS 2016-2017 

Rådsmøte 10. februar 2016 

Institutt for framandspråk 

Universitetet i Bergen 

 
 
 

Oppfølging av HMS-rapport ved IF 
 
Fakultetsstyret ved HF har bedt alle institutter om å gjennomgå HMS-rapporten fra 2014 og foreslå 
forbedringstiltak der vi har svar «Nei» eller «Må bli bedre».  
 
Ved IF har vi gjennomgått svarene våre og notert følgende forbedringspunkter og forslag til tiltak: 
 

1. Brannvernarbeid og oppfølging av «Retningslinjer for håndtering av vold og trusler» 

Brannvernarbeidet blir godt fulgt opp i dag samtlige ansatte skal gjennomgå brannvernopplæring i 

henhold til HMS-forskriften ved UiB.  I tillegg har instituttet hatt stort fokus på brannsikring og rydding 

gjennom hele 2014 og dette vil være et kontinuerlig fokus hos oss. 

«Retningslinjer for håndtering av vold og trusler»: her har instituttleder og administrasjonssjef deltatt 

på opplæring i regi av HMS-avdelingen.  

2. Fastsatte skriftlige HMS-mål: dette har vi hatt et kontinuerlig fokus på og utkast til HMS-plan for 2016-

2017 forelegges instituttrådet 10. februar 2016. 

3. Psykososialt arbeidsmiljø: 

-medarbeidersamtaler: har blitt tilbudt alle ansatte i gruppe C. Fra og med høstsemesteret 2014 har  

instituttet hatt et større fokus på dette arbeidet og  samtlige ansatte fra gruppe A har også fått dette 

tilbudet. 

-kartlegging av det psykososiale miljøet vil bli foretatt i løpet av 2016 ved at ARK.undersøkelsen vil bli 

gjennomført på hele fakultetet. 

-mottak av nyansatte: her har vi innført fast oppstartssamtale med alle nyansatte.   

-IF har tilbudt trening i arbeidstiden til alle ansatte og flere benytter seg av tilbudet. 

4. HMS-kompetanse: nåværende verneombud har fulgt 40-timerskurs for verneombud og alle ansatte 

pålegges å gjennomføre brannvernopplæring etter hvert som dette tilbys av vår eksterne 

samarbeidspartner.  Nyansatte meldes på første kurs som blir satt opp. 

5. HMS-avvik: her må vi arbeide mer systematisk slik at alle avvik blir fanget opp.   Vi vil legge UiBs rutiner 

tilgjengelige også på IFs nettsider. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Vedlegg 3 

Sak 4: Oppfølging av HMS-rapporten for 2014 og Handlingsplan for HMS 2016-2017 

Rådsmøte 10. februar 2016 

Institutt for framandspråk 

Universitetet i Bergen 

 

Institutt for fremmedspråk 

HMS – Handlingsplan for 2016 - 2017 

Det overordnede målet for HMS-arbeidet ved instituttet er å skape gode 
arbeidsplasser for alle ansatte og for studentene. 
I HMS-arbeidet skal instituttet ha fokus både på fysisk og psykososialt 
arbeidsmiljø. 
 
- vi vi fortsette å ha fokus på felles møteplasser, både sosialt og faglig. 
- arbeide med å trygge det fysiske miljøet med brannsikring og fokus på 
et godt inneklima 
- sikre at alle ansatte har et bevisst forhold til sikkerhet og brannvern 
- forebygge arbeidsrelaterte helseplager 
- videreføre fokus på en god mottagelse av nyansatte 

 
HANDLINGSPLAN OG TILTAK FOR 2016 - 2017 
Fysisk arbeidsmiljø 
Tiltak Hvordan Når Ansvarlig 
HMS-runde på 
instituttet. 

Informere alle ansatte 
om tid for HMS-runde 
slik at flest mulig kan 
være tilstede i sine 
kontorer.  Gi  mulighet 
for tilbakemelding på 
e-post for de som ikke 
kan møte.  Følge opp 
resultater og 
synliggjøre arbeidet og 
behovene. 

Nov./des. 2016 Ledelse og 
verneombud 

Brannvern Regelmessige 
brannøvelser.  Sørge 
for at alle ansatte 
kjenner rutiner og 
rømningsveier. 
Kontinuerlig fokus på å 
ha minst mulig 
brennbart materiale i 
rømningsveier. 

Fortløpende Ledelse og 
brannansvarlig 

Påse at alle har god 
nok kompetanse om 
brannvern og 
sikkerhet. 

Sørge for opplæring 
for alle og fortløpende 
fokus på sikkerhet.  
Melde alle nyansatte 
på kurs. 

Fortløpende og ved 
hver nyansettelse 

Ledelse 



Fortsette arbeidet med 
å få på plass en 
funksjonell 
kjøkkenløsning i 2. etg 

Dialog med Husstyret 
for HF og fakultetet. 

Fortløpende Ledelse 

Forebygge 
arbeidsrelaterte 
helseplager 

Kjøpe inn hev-
senkbare bord til de 
som av helsemessige 
årsaker trenger dette. 

Fortløpende Ledelse og adm.kons 

 
 
Psykososialt arbeidsmiljø 
 
Tiltak Hvordan Når Ansvarlig 
Fokus på mottak av 
nyansatte 

Administrasjonskonsulent 
sender e-post med  
informasjon til alle som 
takker ja til faste og 
midlertidige stillinger. 
 
Hilserunde på instituttet 
med presentasjon av 
kolleger. 
Oppstartssamtale med 
alle nyansatte der de får 
informasjon og blir 
presentert for 
instituttleder, 
administrasjonssjef og 
administrasjonskonsulent 
og deres ulike 
virkeområder. 

Når noen takker ja til 
tilbud om stilling. 
 
 
Så snart som mulig 
etter at den ansatte 
begynner. 

Adm.kons. 
 
 
 
 
 
Ledelse 

Fagvise lunsjer Oppfordre de ulike 
fagene til å ha faste 
lunsjmøter. 

Fortløpende Fagmiljø og ledelse 

Arbeide med å få en 
hensiktsmessig 
Møteplass for ansatte  

Arbeid mot Husstyret for 
HF og fakultet 

Kontinuerlig Ledelse 

Felles sommer-og 
julefest 

Arrangere sommerfest og 
julefest for ansatte og 
emeriti 

Juni og desember Ledelse + komite 

HMS-møte Arrangere HMS-møte, 
gjerne i forbindelse med 
temadag. 

Høstsemesteret Ledelse 

Arbeidsmiljøkartlegging ARK-undersøkelse og 
oppfølging av resultatene 
av denne. 

I løpet av 2016. Ledelse og 
verneombud 

Faste allmøter Arrangerer faste allmøter 
med ulike temaer 

Månedlig Ledelse 

 
 

 
 


