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REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
 
Sted: rom 435, HF-bygget 
Dato/tid: 16.11.2009 kl 14.15-15.45 
 
Til stede 
Gruppe A: Stein Haugom Olsen (leder), Torodd Kinn, Tor Bastiansen Trolie, Gjert Frimann 
Vestrheim, Victoria Rosen, Jørgen Bakke (vara, for Ingrid Nielsen) 
Gruppe B: Agnete Nesse 
Gruppe C: Anne-Ma Lorentzen (vara for Ranveig Lote) 
Gruppe D: Eivind Berge, Arnt Leganger (vara for Theresa Wallevik), Benedicte Holen (vara 
for Øyvind Wiik Halvorsen) 
Solveig Steinnes, sekretær 
 
Til referat, innkalling og dagsorden 
− Godkjenning av innkalling og sakspapir 
− Godkjenning av referat 
 
Orienteringssaker 
Orienteringssak c) Tilleggsopplysning fra adm.sjef: Også teknisk redaktør-stilling til 
utlysning. Instituttleder orienterer kort om Holberg-prosjektet og finansieringen så langt etter 
spørsmål fra rådet. 
 
Sak 25/09 Økonomien ved HF og LLE. Diskusjonssak. 
Det vil bli et mindre budsjett i 2010 enn i 2009. Instituttet vil antageligvis ikke få midler til 
forsking og til publisering. Det vil bli færre resultatmidler.  
Saken om belønningsmidler vil komme opp i et senere instituttråd. 
Det samme vil saken om ekskursjonsmidler. 
Studentene understreker viktigheten av ekstern sensur for å sikre høy undervisningskvalitet.  
 
IR tar orienteringen til etterretning.  
 
Sak 26/09 HMS-arbeidet ved LLE – status 2009 og revisjon av plan for 2010. 
Vedtakssak 
HMS-planen ble diskutert. Den må være mer konkret på når/hvem/ og kontaktperson. De ev. 
økonomiske aspektene ved HMS-arbeidet bør være klarere i budsjettet. Victoria Rosen 
uttrykker bekymring for at ikke flere er interessert i brannvernkurset, og oppforder alle til å ta 
dette.  
 
Vedtak 
HMS-plan vedtatt med kommentarer som kom i møtet 
 
Sak 27/09 Oppsummering dialogmøter med fagmiljøen e og styringsdialog. 
Diskusjonssak 

- Oppsummering fra instituttleder angående møter i fagmiljøet: ingen kommentarer 
- Styringsdialog. Referat, samt notatene fra Stein. Fakultetet følger opp saken om notat 

om frikjøp og permisjon.  



 Merknad fra Torodd Kinn om oversikt over ”frikjøp” på nordisk: Noe er faste 
omdisponeringer, f. eks til samlinger.  Dette er ikke frikjøp i vanlig forstand.  
 Victoria Rosen: Det har ikke vært klare rutiner for hvordan instituttet skal være 
involvert i søknadsprosessen. Men dersom man søker sammen med instituttet, bør man 
også være ”garantert” at man får frikjøp.  
Jørgen Bakke. Ros til instituttleder for å ha tatt disse initiativene. Bra for miljøene å 
insistere på tjenestevei. Også bra om notat om frikjøp og permisjon. Flott oversikt, 
dette er ting det ikke bør være tvil om.  

- Agnethe Nesse: spørsmål om punktet i referatet angående den nye mastergraden. 
Hvordan skal denne finansieres? Dette skal finansieres ved nye midler.  

 
Sak 28/09 Ressursregnskap, oversikt. Diskusjonssak 
Det var enighet om at konkrete tall som man kan forholde seg til er et nyttig redskap i 
planlegging og diskusjon om bruk av ressursene. Oversikten kan bli enda bedre ved bruk av 
grafer og illustrasjoner. Tallene kan med fordel analyseres enda mer. Instituttleder 
understreker at dette er noe som kommer til å bli gjort.  
 
 
Eventuelt 
Ingenting under eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solveig Steinnes 
 
   
 
  
 
 
 


