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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: mandag 20. februar 2012 kl. 12.30 – 14.00 

 

Møtt: Gjert Vestrheim, Torodd Kinn, Jørgen Bakke, Victoria Rosén, Sigrun Eilertsen, Randi Neteland, 

Håvard Østrem Peersen, Arnt Robert Leganger 

Gjest: Gisle Selnes 

Ikke møtt: Malin Bakken 

a) Innkalling og sakspapir godkjent. Merknad: Ber om en og samme emne-linje til innkallinger og 

ettersendinger. 

b) Protokoll fra 23/1 godkjent. 

Sak 6/12 Orienteringssaker  

- Selnes orienterte om sakene i det kommende fakultetsstyremøte 24. februar. 1) 7 nye 

stipendiatstillinger utenfor rammen til vedtak, en av disse kan gå til LLE. Bør gjøres fleksibelt 

nok når den ev. skal utlyses. 2) Endringer/presiseringer av retningslinjer for tilsettinger i 

mellomstillinger. Reduseres rollen til prøveforelesning og intervju? Problematisk, ettersom 

det er en obligatorisk del av prosessen som ikke lenger vil ha utslagsgivende kraft. Det ble 

bemerket at ikke alle sakkyndige uttalelser følger retningslinjene. Det legges nå et større 

ansvar over på instituttledelsen. Viktig å understreke at dette er retningslinjer, ikke 

veiledning! 

- HMS-rapport for 2011 

- Utdanningsmeldingen 

Vedtak: Orienteringssakene tatt til orientering. 

 

Diskusjonssaker 

Sak 7/12 Budsjettet 2012 

Vedtak:  

Rådet tar orienteringen til etterretning, og ber om at synspunkt fra diskusjonen tas med i det videre 

budsjettarbeidet. 

Sak 8/12 Revidert arbeidstidsregnskap 

Arbeidet med å revidere arbeidstidsregnskapet er et samarbeid mellom fire institutt. Myking ber om 

innspill og forslag som kan tas med i det videre arbeidet. April eller mai kan bli tidspunkt for et ev. 

vedtak. 

Innspill: 

- Ønske om å problematisere de 8 % administrasjon som er med: Hvilken type oppgaver? Hva med 
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større administrative oppgaver?  

- «Tilnærmet balanse»: Urimelig at pluss skal nulles ut ved forskningstermin. 

Vedtak:  

Rådet tar orienteringen til etterretning, og ber om at synspunkt fra diskusjonen tas med i det videre 

arbeidet med arbeidstidsregnskapet. 

 

Vedtakssaker 

Sak 9/12 Forskningsmeldingen for LLE 2011 

Forskningsleder Tor Trolie orienterte ut fra den foreliggende meldingen. 

Enstemmig vedtak:  

Rådet vedtar forskningsmeldingen for 2011 med de endringer som kom fram i møtet og de 

faktaopplysninger som blir ettersendt til forskningskoordinator. 

Sak 10/12 Forskerutdanningsmeldingen for LLE 2011 

Forskningsleder Tor Trolie orienterte ut fra den foreliggende meldingen. 

Hva med de som ikke lenger får veiledning og oppfølging, og ikke er med på oversikten, hvor stor er 

denne gruppen? Viktig å synliggjøre veiledning etter normert tid. 

Sjangeren? Det står ikke noe om forskerutdanningen i seg selv, hvilket forskerutdanningstilbud har vi 

til stipendiatene våre? Til neste år vil sjangeren måtte gjennomgås. 

Enstemmig vedtak:  

Rådet vedtar forskerutdanningsmeldingen for 2011 med de endringer som kom fram i møtet. 

Sak 11/12 Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 

 

Johan Myking 

instituttleder    Siri Fredrikson 

       adm.sjef/sekretær 


