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PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 

Sted: rom 435, HF-bygget 
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Møtt: Gjert Vestrheim, Torodd Kinn, Jørgen Bakke, Daniel Apollon, Sigrun Eilertsen, Randi Neteland, 

Håvard Østrem Peersen, Arnt Robert Leganger  

Invitert: Gisle Selnes (ikke møtt) 

Meldt forfall: Victoria Rosén  

Ikke møtt: Malin Bakken 

Til dagsorden 

a) Innkalling og sakspapir godkjent med merknader og tillegg: 

Merknader: «Eventuelt» mangler.  

Tillegg: Fredrikson ønsker å legge til sak 22/12 Møteplan, samt 23/12 Eventuelt. 

                  Endring i dagsorden enstemmig godkjent. 

b) Protokoll fra 11/5 godkjent. 

Sak 19/12 Orienteringssaker  

- Instituttet har fått melding om to vellykkede opprykkssaker 

- Stillinger i prosess: Oppdatering 

- Seks nye stipendiater høsten 2012 

Orienteringssakene ble tatt til orientering. 

Diskusjonssaker 

Sak 20/12 Budsjett 2013 

Myking redegjorde for pkt. 1, 2, 3 i diskusjonsnotatet. 

Kinn, til pkt. 2 og 3: På sikt blir instituttet nødt til å angripe saken på annen måte. Problemet er 

beregningsgrunnlaget for bemanningsplanen. Kinn delte ut notat i møtet vedr. nordiskfaget.  

Apollon, til pkt. 1: Vi har høy gjennomsnittsalder ved instituttet, videre er UiB en IA-bedrift vs. Den 

tapte generasjon. Vi må se det hele i stillingspolitisk sammenheng. Det er vanskelig å rekruttere 

yngre forskere. Vi må komme mer i forkant. Mekanismer som gjør det mulig for yngre forskere å 

slippe til, tenure track. Disse momentene må med i budsjettinnspillet. 

Bakke: Relevante måltall er et problem. Studiepoengsproduksjon forteller langt fra alt. Måltallene må 

være relevante, og kunne brukes som styringsredskap.  Komiteen ved LLE så på muligheten for å 

finne nye måltall, «superproduksjon»: Alle studiepoeng som produseres per ansatt på fag, viser 

belastningen per ansatt. Nevne i notatet at vi etterlyser mer relevante måltall, og at disse må 

genereres rutinemessig. 



Instituttleder må vurdere om notatet fra Torodd skal legges ved budsjettinnspillet. Det ble 

understreket at ledelsen må ta med innspill fra IR vedr. problemet med beregningsgrunnlag og 

måltall i arbeid med bemanningsplaner. 

Til pkt. 5: Samarbeid med IF om felles pauserom/kjøkken. 

Til pkt. 7: Problemet med driftsmidler som ikke kan overføres. Driftsmidlene for et år henger ikke 

nødvendigvis sammen med planer om forskningsopphold/-fri. Belønningsmidler må bli oppsparbare, 

overføringsbare. Dette problemet må nevnes i notatet. Instituttet oppfordres til å gå inn for å lage 

mer fleksible ordninger (f.eks. fondsavsetning for driftsmidler). 

Vedtak: 

IR slutter seg til hovedpunktene i utkastet fra ledergruppen, og ber om at innspill fra diskusjonen tas 

med i det videre arbeidet. 

 

Vedtakssaker 

Sak 21/12 Instituttstrategien 2012-2015 

Det kom inn tre skriftlige framlegg, to om endring av avsnitt, ett om tilleggsavsnitt. 

Fra studentrepresentantene, s. 6, pkt. I, kunsthistorie: 

«Kunsthistorie omhandlar vitskaplege problemstillingar ved biletkunst i det store og heile metodisk, 

praktisk og idémessig. Kunsthistorie arbeider med og utforskar kunsten og den visuelle kulturen vår.» 

  Votering: Forslaget falt mot én stemme 

Fra studentrepresentantene: 

«Bacheloroppgåva skal på sikt også vurderast av ekstern sensor (som ei synleggjering av at denne er 

oppgradert) som er til stades ved munnleg.» 

 Votering: Forslaget falt mot én stemme 

Frå Kinn og Apollon, framlegg til tilleggspunkt under internasjonalisering: 

«Instituttet skal utarbeide ein konkretisert plan for rekruttering av utanlandske studentar (særleg 

masterstudentar) og ph.d.-kandidatar (t.d. med cotutelle-ordningar). 

  Votering: Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Rådet vedtok enstemmig LLEs strategiplan 2012-2015. 

 

Sak 22/12 Møteplan høsten 2012 

Forslag til møtedatoer i IR: 27.08, 10.09, 08.10, 05.11, 10.12. 

Vedtak: 

Møteplanen for høsten 2012 ble enstemmig vedtatt. 

Sak 23/12 Eventuelt 

i) Fredrikson orienterte om regnskapet per april. IR ønsket økonomiorienteringer inn som en fast 



rutine, så dette som et fint styringsredskap for rådet. IR ønsker en grundigere økonomisk rapport i 

møtet 27. august, ev. 10. september. 

ii) Sommerfesten er fredag 15. juni, i 4. etasje i HF-bygget. 

iii) Apollon overbragte takk fra Reitmeier og Fischer til instituttet for mottakelse i forbindelse med 

disputas i mai. 
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