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Universitetet i Bergen 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 

_______________________________________________________________ 

INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 

Sted: rom 435, HF-bygget 

Dato/ tid: mandag 10. desember 2012 kl. 11.00 – 12.30 

Innkalt: Gjert Vestrheim, Keld Hyldig, Jørgen Bakke, Victoria Rosén, Sigrun Eilertsen, Randi Neteland, 

Håvard Østrem Peersen, Arnt Robert Leganger, Signe Nilssen, Stig Andreassen 

Invitert: Gisle Selnes 

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet. 

Dagsorden 

a) Godkjenning av innkalling og sakspapir  

b) Protokoll fra 5/11:  

http://www.uib.no/lle/om-instituttet/instituttraadet/innkallinger-og-protokoller 

Sak 37/12 Orienteringssaker  

-Eventuelle aktuelle saker i det kommende fakultetsstyremøtet 

-Fulbright-ordningen ved Digital kultur fortsetter også for 2013/2014 

-Møteplan for våren 

 

Diskusjonssaker 

38/12 Administrativ bemanningsplan – styrking av administrasjonen ved LLE 

Se fakultetsstyresak 74/12 i møtet 13.11.2012, samt protokoll fra samme møte: 

http://www.uib.no/hf/om-fakultetet/fakultetsstyret/sakslister-og-protokollar-fraa-2012 

Se også administrasjonssjefens notat, s. 3. 

Forslag til vedtak: 

Instituttrådet tar orienteringen til etterretning, og ber om at administrasjonssjef og instituttleder tar 

med innspill fra diskusjonen i det videre arbeidet. 

 

Vedtakssaker 

Sak 39/12 Endelig vedtak av FFU-mandat 

Se s. 4-7, saksfremlegg det samme som fra innkallingen til møtet i Instituttrådet 5.11.12 

Framlegg til vedtak: 

IR sluttar seg til framlegget til nytt mandat for FFU. 
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Sak 40/12 Oppnevning av forskningsetisk komité 

(Ettersendes onsdag 5. desember.) 

Forslag til vedtak: 

Instituttrådet slutter seg til forslaget om forskningsetisk komité ved LLE.  

 

 

Sak 41/12 Eventuelt 

 

 

 

 

 

Johan Myking 

instituttleder    Siri Fredrikson 

       adm.sjef/sekretær 

 

 

 

 

 

Vara, instituttrådet ved LLE 

Gruppe A: Daniel Apollon  Daniel.apollon@lle.uib.no  

 

Gruppe B: Frode Helmich Pedersen Frode.Pedersen@lle.uib.no 

 

Gruppe C: Unn-Therese Thorvaldsson Unn-Therese.Thorvaldsson@lle.uib.no 

 

Gruppe D:   
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Notat til IR-sak 38/12 LLE 

 

 

I fakultetsstyremøtet 13. november ble administrativ bemanningsplan for 2013-2016 vedtatt, med 

forbehold om at budsjettet for 2013 blir vedtatt i fakultetsstyrets desembermøte. Planen innebærer 

en styrking av LLEs administrasjon med 2 stillinger. I planen vil dere se at argumentasjonen ved LLE er 

at vi trenger en styrking av forskningsadministrasjonen, og da særlig prosjektadministrasjon. Videre 

har vi behov for en styrking av førstelinjetjenesten ved instituttet. 

 

Administrasjonssjefen har begynt arbeidet med å kartlegge arbeidsoppgaver og –felt innen 

forskningsfeltet og prosjektadministrasjon, i samarbeid med forskningsrådgiver Peersen og 

ledergruppen. Instituttrådet inviteres med dette til en diskusjon om hvordan vi best mulig skal 

utnytte en stilling innen forsknings- og prosjektadministrasjon.  

 

Vi tar sikte på å ha klart et utkast til stillingsbeskrivelse på nyåret 2013. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Instituttrådet tar orienteringen til etterretning, og ber om at administrasjonssjef og instituttleder tar 

med innspill fra diskusjonen i det videre arbeidet. 
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Til IR-sak 39/12 LLE 

REVIDERT MANDAT FOR FFU 

 

Bakgrunn 

IR-sak 32/12, 8.10.12, med vedlegg, særleg referansen til fakultetsstyresak 69/11, 20.12.11. Saka vart 

òg drøfta på allmøtet 15.10.12. Utkast til nytt mandat er sirkulert til noverande FFU utan at det har 

komme merknader. 

 

Fakultetsstyrevedtak 69/11 fastset rammer for korleis institutta skal vareta forskarutdanninga. 

Mellom anna skal det vera eit overordna ansvar for FFU ved institutta underlagt det sentrale FFU ved 

fakultetet. Dette er eit ansvar som ikkje er innebygd i mandatet for det noverande FFU ved LLE, og 

mandatet må derfor justerast.  

 

Premissar for endringar 

Det er eit krav at FFU skal innehalda to representantar frå gruppe B og at forskarskuleleiarar kan eller 

skal ha plass i FFU. Men dette gjeld berre forskarutdanningssaker, ikkje dei tradisjonelle sakstypane 

som FFU ved LLE har hatt ansvaret for. I staden for å oppretta to ulike utval som begge må leiast av 

forskingsleiaren, meiner leiargruppa det er mest fornuftig å ha eitt utval med nivådeling etter 

sakstype. Det gamle FFU bør derfor vidareførast som eit ”arbeidsutval” innanfor det nye FFU. 

 

Så er det ein premiss at dei fast tilsette representantane skal hentast frå forskargruppene. Men 

forskargruppene ved LLE har framleis ikkje ein så robust og fasttømra struktur som fak.styrevedtak 

69/11 legg til grunn, derfor kan det vera mest fornuftig å knyta oppnemninga til den gjengse 

inndelinga i faggrupper som LLE legg til grunn. 

 

Uttrykket ”valgkrets” i det noverande mandatet gjev misvisande inntrykk av at medlemene i FFU skal 

veljast nedanfrå. I det nye mandatet er det presisert at instituttleiaren er ansvarleg for 

oppnemningane. 

 

Det nye mandatet tek omsyn til at utvalet ikkje skal vera for stort, derfor er talet på representantar 

for faggruppene redusert frå fire til tre. 
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• Særleg viktig er den tolkinga av pkt. 1b og 1c som er nedfelt i pkt. 1d: Det er å forstå som eit 

delegasjonsvedtak frå instituttleiar innanfor dei rammene som fakultetsstyret har lagt. Dette 

plasserer ansvaret for forskarutdanninga på line med ansvaret for studiesakene, som er 

delegert med avgjerdsmynde frå IR til UUI. 

 

Framlegg til vedtak: 

IR sluttar seg til framlegget til nytt mandat for FFU med merknader som kom fram i møtet. 

 

 

VEDLEGG A: Framlegg til revidert mandat 

    1. Mandat 

a) Forsknings-, formidlings- og forskerutdanningsutvalget (FFU) er instituttleders rådgivende og LLEs 

koordinerende organ i saker som gjelder forskning, forskerutdanning og formidling. Utvalget får sine 

oppgaver definert av instituttleder i samråd med instituttrådet. Utvalget skal se til at instituttets 

målsettinger og langsiktige satsninger innenfor forskning, forskerutdanning og formidling, blir nådd. 

 

b) Utvalget har etter mandat fra instituttleder ansvar for at alle kandidater knyttes til aktive 

forskningsmiljøer, som hovedregel en forskergruppe. FFU skal holde seg orientert om 

forskergruppenes aktiviteter.  

 

c) Utvalget har etter mandat fra instituttleder også ansvar for opplæringsdelen av 

doktorgradsprogrammet og for den lokale kvalitetsutviklingen av forskerutdanningen. Dette 

inkluderer blant annet oppfølging av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, ansvaret for utvikling 

og organisering av lokale emner, og utvikling av søknader om nasjonale kurs finansiert gjennom Det 

nasjonale fakultetsmøtet.  

 

d) De sakstypene som er nevnt i pkt. b og c, sluttbehandles i FFU. Andre saker behandles i FFUs 

arbeidsutvalg, jf. pkt. e. 

 

e) FFUs arbeidsutvalg består av de tre representantene for forskergruppene/fagmiljøene, men uten 

representantene fra gruppe B og forskerskolene, se pkt. 2. Arbeidsutvalget trer sammen for å 

behandle  bevilgningssaker og stipendieinnstillinger og innstille til instituttleder/IR. Det gjelder disse 

sakstypene: 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- søknader om publiseringsstøtte og støtte til forskningsformål  

- søknader om støtte fra forskningsgruppene  

- innstilling til tilsetting i universitetsstipendiatstillinger  

- søknader om forskningsterminer. 

 

2. Sammensetning 

FFU ledes av LLEs forskningskoordinator/forskningsleder.  Instituttets forskningskonsulent er 

utvalgets sekretær. 

 

Utvalget skal ha to representanter for gruppe B, herunder minst en doktorgradskandidat. Ut over 

dette settes utvalget sammen av tre ledere for instituttets forskergrupper, slik at det sikres 

representativ spredning på instituttets faggrupper:  

- En representant fra fagene allmenn litteratur, nordisk litteratur, klassiske fag, norrøn filologi. 

- En representant fra fagene allmenn lingvistikk, datalingvistikk, nordisk språk inkl. islandsk, norsk 

som andrespråk. 

- En representant fra fagene kunsthistorie, teatervitenskap, digital kultur. 

 

I tillegg til dette oppnevnes lederne for instituttets godkjente forskerskoler som medlemmer av FFU 

dersom de er ansatt ved LLE. Instituttleder er ansvarlig for alle oppnevninger. 

 

Representantene for gruppe B og lederne for forskerskolene deltar ikke ved saksbehandlingen i FFUs 

arbeidsutvalg, se pkt. 1e.  

 

Hvert medlem av forskningsutvalget skal ha en personlig vararepresentant fra de respektive fagene 

medlemmet representerer. Dette gjelder også representantene for forskerskolene.   

 

 

VEDLEGG B: Noverande mandat (jf. nettsidene) 

1. Mandat 

Forsknings- og formidlingsutvalget (FFU) er LLEs koordinerende og rådgivende organ 
i saker som gjelder forskning og formidling. Utvalget skal sammen med instituttleder 
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fastsette instituttets målsettinger og langsiktige satsninger innenfor forskning og 
formidling, og arbeide for at instituttets mål for blir nådd. 

Forsknings- og formidlingsutvalget behandler: - søknader om publiseringsstøtte og 

støtte til forskningsformål - søknader om støtte fra forskningsgruppene - innstilling 

til tilsetting i universitetsstipendiatstillinger - søknader om forskningsterminer 

Utvalget skal holde seg orientert om forskergruppenes aktiviteter.  

 

2. Sammensetning 

Forskningsutvalget består av forskningsleder og 1 representant m/ personlig vara-
representant (fortrinnsvis ledere av forskergrupper), valgt fra følgende valgkretser: 

- litteratur (allmenn litteratur, nordisk litteratur, klassiske fag, norrønt) - språk 

(allmenn lingvistikk, datalingvistikk, nordisk språk, norsk som andrespråk) - 

estetiske fag (kunsthistorie, teatervitenskap) - digital kultur 

Instituttets forskningskonsulent er utvalgets sekretær. 

 


