
Universitetet i Bergen 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 
 
PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
 
Sted: rom 435, HF-bygget  
Dato/tid: 5. september 2011 kl 14.15-15.45 
 
Til stede 
Gruppe A: Johan Myking (leder), Torodd Kinn, Gjert Vestrheim, Victoria Rosén, Sigrun 
Eilertsen 
Gruppe B: Frode Helmich Pedersen  
Gruppe C: Ranveig Lote 
Gruppe D: Arnt Robert Leganger, Kazima Sjøvoll 
Siri Fredrikson, sekretær 
 
Meldt forfall: Jørgen Bakke, Randi Neteland, Eline M. Hansen 
 
Til referat, innkalling og dagsorden 
− Godkjenning av referat. OK.  
− Godkjenning av innkalling. OK, med to merknader:  

1. Rosén bad om at innkallingen, i den grad mulig, blir sendt som ett, samlet dokument, 
samt at det blir oppgitt hvem innkallingen er sendt til, med en liste over vararepresentanter 
til informasjon. 
2. Kommentar vedr. rutiner ved forfall: Representantene er selv ansvarlig for å kalle inn 
vara. 

 
SAKER OG SAKSPAPIR 

Sak 13/11 Orienteringssaker  
Oversikt over møteplan/saker høsten 2011: 5. september, 26. september, 31. oktober.  

Sak 14/11 Utpeking av nestleder 
Vedtak: 
Instituttrådet godkjenner forskningsleder Tor B. Trolie som nestleder ved LLE i perioden 
2011–2015. 

Sak 15/11 Ledergruppens representasjon i instituttr ådet 
Vedtak: 
Instituttrådet (IR) godkjenner at Ranveig Lote, Hilde G. Corneliussen og Tor B.Trolie fritas 
fra å møte i IR så lenge de er medlemmer av ledergruppen. I denne perioden innkalles det fra 
lista over vararepresentanter. 
 
Kommentar: Er det behov for suppleringsvalg til vararepresentanter, gruppe A? Valgstyret må 
vurdere dette. 



 

Sak 16/11 Ny stilling i nordisk fagdidaktikk – full maktssak 
Kommentarer: Uheldig med korte svarfrister på slike viktige spørsmål.  
 
Vedtak: 
IR tar instituttleders vedtak til etterretning. 

Sak 17/11 Høringssak – strategi for HF-fakultetet 
Kommentar: Er det ønskelig med en blanding av nynorsk og bokmål i samme dokument? 
 
Vedtak: 
Instituttrådet vedtar høringsuttalelsen, med de endringer som kom fram i møtet. 
 
Endelig høringsuttalelse følger protokollen som vedlegg. 

Sak 17/11 Høringssak – forskerskoler ved UiB  
Det ble en del diskusjon rundt innholdet i høringsuttalelsen, og det kom flere innspill til 
forbedringer og presiseringer i møtet. Flere pekte på at ledelsen burde hente fram noen av 
punktene fra LLEs uttalelse i saken om forskerutdanningen fra mai i år. 
Høringsuttalelsen skulle bearbeides ut fra innspill fra Rådet, og sendes til vedtak på 
sirkulasjon per e-post. 
 
Vedtak: 
Høringsuttalelsen godkjent på sirkulasjon 8. september. 
 
Endelig høringsuttalelse følger protokollen som vedlegg. 

Sak 18/11 Eventuelt  
a) Instituttrådet LLE - oversikt over medlemmene høsten 2011 / våren 2012 
Faste representanter 
Gruppe A:  Johan Myking (leder), Torodd Kinn, Gjert Vestrheim, Victoria Rosén, Sigrun 

Eilertsen (for Tor B. Trolie), Jørgen Bakke (fast vikar for Ingrid Nielsen) 
Gruppe B:  Randi Neteland  
Gruppe C:  Håvard Østrem Peersen  
Gruppe D (avventer nyvalg): 

Fride Wangsmo (litteratur), Arnt Robert Leganger (teatervit), Eline Hansen 
(nordisk) 

Siri Fredrikson, sekretær 
 
Vara 
Gruppe A: 

1. Henning Laugerud  
2. Keld Hyldig    
3. Daniel Apollon    

 
Gruppe B: Frode Helmich Pedersen  
 
Gruppe C: Unn-Therese Thorvaldsson  



 
Gruppe D (avventer nyvalg):  
Kazima Sjøvoll (litteraturvitenskap), Nora Vaage (kunsthistorie), Janne Hjelle (nordisk)   
 
Felles e-postliste for medlemmer og varamedlemmer: inst-raad@lle.uib.no 
 
b) Midler til forskningsformål og publiseringsstøtte til midlertidig ansatte 
Frode H. Pedersen redegjorde for saken meldt fra gruppe B.  
Etter opplysninger fra forskningskonsulent H. Peersen, er det blitt klart at praksis ved tildeling 
av midler til forskningsformål og midler til publiseringsstøtte ved LLE, er at gruppe B har 
blitt nedprioritert, dvs. kommet sist i køen.  
 
Dette er ikke hjemlet i retningslinjene for tildeling av slik støtte ved LLE, men er ifølge 
Peersen etablert praksis. Gruppe B viser til at publisering fra midlertidig ansatte gir samme 
uttelling til LLE som den som gjøres av fast ansatte. Midlertidig ansatt har det knappere både 
med tanke på tid og økonomi. Det er viktig for denne gruppen å drive meritterende 
publisering og forskningsvirksomhet.  
 
Instituttleder viser til at det er uklart hvor retningslinjene er vedtatt, dette må man finne frem 
til. Instituttleder ber om at saken meldes skriftlig fra gruppe B. Saken bør drøftes i FFU og 
siden bør retningslinjene legges frem for IR. 
 
 
 
Bergen, 29. september 2011 
 
Johan Myking 
instituttleder      Siri Fredrikson 
       sekretær 
 
 


