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REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
 
Sted: Rom 435, HF-bygget 
Dato/tid: 06.05.2010, kl 14.15-15.45 
 
Til stede 
Konstituert instituttleder Erik Bjerck Hagen (møteleder) 
Gruppe A: Hilde Corneliussen (møtte for Jørgen Bakke), Sigrunn Eilertsen (møtte for Victoria Rosén), 
Torodd Kinn, Ingrid Nielsen og Tor Trolie. 
Gruppe C: Ranveig Lote 
Gruppe D: Eivind Berge, Benedikte Holsen (møtte for Øyvind Wiik Halvorsen) og Theresa Wallevik 
Fra administrasjonen: Håvard Østrem Peersen (referent) 
 
Til referat, innkalling og dagsorden 
 Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
Orienteringssaker: 
a) Stillinger/personal 
 
Under utlysning/behandling 
Nordisk, lærerutdanning/førsteamanuensis (etter Aase). Under behandling. 
To stipendiatstillinger ved LLE: Under behandling. 
Forskerstilling HERA/Rettberg. Under utlysning. 
To stipendiater CLARA. Under behandling. 
Norskkurs, en fast og en midlertidig. Under behandling. 
Forskerstilling HERA/Lien. Under behandling. 
Faglig leder Holbergs skrifter. Behandles i fakultetsstyret 25/5. 
Teknisk redaktør Holbergs skrifter. Behandles i fakultetsstyret 25/5. 
To stipendiatstillinger Dialektendringer i industristader (Akselberg/Sandøy). Under 
behandling. 
 
Avganger våren 2010 
Kolbjørn Slethei, Gunnar Danbolt, Marit Nybø, Marit Helene Kløve og Laila Aase. 
 
Permisjoner 
Mathilde Skoie har permisjon ut vårsemesteret 2010. Har søkt om forlenget permisjon. 
Alvhild Dvergsdal har permisjon fram til 16/8/2010. 
Jill Walker Rettberg har fødselspersmisjon våren 2010. 
Ann Kristin Helland har fødselspermisjon deler av våren 2010. 
Jørgen Bakke fødselspermisjon deler av våren 2010. 
 
Endringer i administrasjonen 
Marit Aall Henriksen og Erna Synnøve Kjensjord i fødselspermisjon. 
Kristian Bjørkelo og Elisabeth Aase Sæther vikarierer i stillingene i 2010. 
Britt Helene Lund har arbeidssted på Det psykologiske fakultet ut juli 2010. 
Steinar Sælebakke er i arbeidspraksis i administrasjonen ved LLE. 
 
 
 



SAK 10 /10 FAGDIMENSJONERING. HØRINGSSAK 
 
Til behandling forelå notatet ”Fagdimensjonering og fagstrategi ved det humanistiske fakultet 
– uttalelse fra LLE”, utarbeidet av fungerende instituttleder Erik Bjerck Hagen. Notatet er 
tredelt: 
 

i. Respons på fagdimensjoneringsomtale av fagene ved LLE. 
ii. Ressurssituasjonen frem mot 2015 og prioritering av stillinger som bør utlyses i 

perioden. 
iii. Svar fra de enkelte fagmiljøene. 

 
Til notatets første del kom der følgende merknader: 
 - Det bør i instituttets svar bemerkes at fakultetets komité ikke på et eneste punkt har vurdert 
faggruppenes kvalitative sider, videre at 
- mulighetene instituttets fag har når det gjelder å tiltrekke seg studenter er blitt bedre etter at 
omleggingen av studieordningen har synliggjort fagene, jf særlig den markante økningen i 
søkertallene til digital kultur og teatervitenskap, og 
- de stillingstallene fakultetet har oppgitt for fagene skjuler realtitene, som er at mange fag 
sliter med ofte lange permisjoner og vakanser. 
 
I notatets andre del var det foreslått at de ledige stillingene som skal lyses ved LLE framover 
prioriteres til fagområdene i følgende rekkefølge: 
 

1) Norrøn filologi (garantert utlyst 2011) 
2) Nordisk litteratur 
3) Kunsthistorie 
4) Allmenn litteraturvitenskap 
5) Nordisk faggruppe 

 
Til møtet var det sendt ut følgende alternative forslag til vedtak fra Torodd Kinn, Victoria Rosén og 
Sigrun Eilertsen: 
 

1) Norrøn filologi (garantert utlyst 2011) 
2) Norsk som andrespråk 
3) Nordisk litteraturvitenskap 
4) Kunsthistorie 
5) Allmenn litteraturvitenskap 

 
Etter noe diskusjon ble det enighet om følgende vedtak (enstemmig): 
 

- Nordisk litteratur, kunsthistorie og allmenn litteraturvitenskap bør få nye stillinger så 
snart som mulig.  
- Norsk som andrespråk må få sikret fortsatt drift av eksisterende fagtilbud, enten ved 
en ny stilling eller gjennom videre ekstern finansiering.  

 - Norrøn filologi trenger en stilling i tillegg til den som skal utlyses i 2011. 
- Uforutsette avganger kan naturligvis også føre til endringer i bildet. Det samme kan 
bevegelser i studenttallene, for eksempel videre vekst i søkningen til digital kultur. 

 
SAK11/10 FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGER. HØRINGSSAK 
 
Erik Bjerck Hagen redegjorde for saken: Fakultetet foreslår å fastsette en fast ramme for 
antall stipendiater for hvert institutt, der ordningen skal være at ingen nye blir tilsatt før noen 



har disputert. Saken skal behandles av fakultetsstyret i løpet av våren. Saken reiser blant annet 
følgende spørsmål: Hva er det rimelige antall stipendiatstillinger for LLE nå? Hvor ofte skal 
rammen revideres? Hva er fordelene og ulempene ved 4-årige stipender, som det blir åpnet for? 
 
I en kort diskusjonsrunde ble det blant annet gitt uttrykk for følgende prinsipielle synspunkt: 
På den ene siden vil det være positivt med den forutsigbarhet som ordningen innebærer, på 
den andre siden vil ordningen kunne favorisere de store fagmiljøene, noe som vil være 
uheldig for LLE som også skal ivareta flere mindre fag. 
 
Erik Bjerck Hagen innarbeider synspunktene i høringsuttalelsen. 
 
 
Bergen, 12. mai 2010 
 
 
Erik Bjerck Hagen       Håvard Østrem Peersen 
 

 


