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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 27. august 2012 kl. 10.00 – 11.30 

Møtt: Gjert Vestrheim, Jørgen Bakke, Keld Hyldig, Daniel Apollon, Randi Neteland, Håvard Østrem 

Peersen, Arnt Robert Leganger 

Invitert: Gisle Selnes 

Meldt forfall: Victoria Rosén, Sigrun Eilertsen 

 

Dagsorden 

a) Innkalling og sakspapir godkjent. 

 

Sak 22/12 Orienteringssaker  

- Stillinger i prosess: Oppdatering 

- Søkertall til studieprogram 2012/2013 

 

Vedtakssaker 

Sak 23/12 Evaluering av instituttstrukturen ved HF 

Instituttleder inviterte rådet til å vedta en prosedyre for hvordan saken skal behandles. 

Det kom innspill om at det er viktig å understreke til de ansatte at dette gjelder organisatorisk 

evaluering, evaluering av strukturen. Evalueringen bør omfatte mer enn listen med spørsmål fra 

fakultetsstyret. 

Et viktig punkt mangler i fakultetsstyrets spørsmålsliste: Ressursfordelingen institutt/fakultet. Det er 

viktig å hente inn synspunkter på hvordan fakultetet fungerer i forhold til instituttene. Videre ønsket 

rådet å få tilbakemelding fra fagmiljø og forskningsgrupper på om institutt og fakultet er i stand til å 

takle den økte BOA-virksomheten. 

Det ble en debatt om metodikk: Forslag om bruk av anonym spørreundersøkelse ble lagt frem, men 

forslaget møtte en del motbør med tanke på at det ville bli for ressurskrevende for instituttet.  

Andre innspill vedr. de gruppene som skal høres: Gruppe B og studentene må få problemstillinger 

med fokus på hvordan instituttet og dagens struktur fungerer, ettersom disse gruppene ikke 

nødvendigvis kan sammenligne tidligere og nåværende struktur. 

Instituttleder understreket at et minstekrav er å få skriftlig innspill fra faggrupper, forskningsgrupper, 

gruppe B og studentutvalg. I tillegg bør instituttet ha et allmøte som innledes med en debatt.  
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Instituttleder skal sende ut utkast til dokument til IR-medlemmene, med tre dagers merknadsfrist. 

 

Vedtak: 

IR ber faggruppene, forskergruppene, gruppe B, C og D drøfte instituttstrukturen i løpet av september 

måned med sikte på senere allmøte og endelig behandling på IR-møtet 5.11.2012.  

Medlemmene i IR får tre dagers frist til å komme med presiseringer, justeringer i ordlyden, 

tilleggsspørsmål. Ledelse og administrasjon sender utkast til spørsmål på bakgrunn av dette. 

 

Sak 24/12 Valgordning 2013 ved Det humanistiske fakultet 

Instituttrådet ga innspill i saken om at vi er også i denne saken er opptatt hvordan fakultetet 

fungerer, hvordan det vil fungere under enten valgt eller ansatt dekan. Pyramidal struktur er ikke 

interessant å diskutere per se. Blant spørsmålene som bør berøres er hvordan avsette en valgt dekan, 

et valgt fakultetsstyre? 

Det ble også understreket at det kan oppleves å være stor avstand fra den enkelte ansatte til de 

valgte representantene. 

Videre ble valgkretsene diskutert. Flertallet talte for dagens ordning, men det kom også innspill til 

støtte for én stor valgkrets for hele fakultetet.  

Instituttrådets medlemmer fremhevet at et hovedpoeng må være å øke ansattes interesse for å delta 

i valg. Det at folk lar være å stemme sier også sitt. 

Studentene er for valgt dekan. 

Vedtak: 

Instituttlederen redigerer et høringssvar til fakultetet på grunnlag av synspunktene i diskusjonen, med 

kopi til IR. 

 

Sak 25/12 Eventuelt 

-Studentutvalget har besøkt orienteringsmøtene. Veldig fornøyd med samarbeid mot administrasjon 

og vitenskapelig ansatte. Studentene har hatt en diskusjon om bachelorgradsmarkering. 

-Studentene etterlyser trygghetsdagen (vedtatt i HMS-planen). Siri og Johan følger opp. 

 

Bergen, 5. september 

Johan Myking 

instituttleder    Siri Fredrikson 

       adm.sjef/sekretær 

 


