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REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
 
Sted: rom 435, HF-bygget  
Dato/tid: 12. april 2010 kl 14.15-15.45 
 
Til stede 
Gruppe A: Erik Bjerck Hagen (leder), Torodd Kinn, Jørgen Bakke (stiller som vara for Gjert 
Vestrheim, gjelder hele semesteret), Victoria Rosén, Ingrid Nielsen 
Gruppe B: Eirik Vassenden  
Gruppe C: Ranveig Lote 
Gruppe D: Eivind Berge, Øyvind Wiik Halvorsen, Theresa Wallevik 
Solveig Steinnes, sekretær 
 
Til referat, innkalling og dagsorden 
− Godkjenning av referat. OK.  
− Godkjenning av innkalling. OK  
 
Orienteringssaker 
Sak a) Referat fra møtet i FFU.   
Sak b) Arbeid med høring fagdimensjonering. Erik orienterer. Etter planen skal det komme 
inn tilbakemeldinger fra fagmiljøene i løpet av uken. Kommentar: Burde ikke saken vært 
unntatt offentlighet? Innholdet i rapporten har gjort at noen ansatte får mange kommentarer, 
som går på helsen løs, det samme gjør usikkerheten rapporten har skapt. Erik tar dette videre 
til fakultetsledelsen. Ledelsen lager et utkast/svar i forhold til rapporten, basert på 
tilbakemeldinger fra fagmiljøene. Del to – selve fagdimensjoneringen med rangering av 
stillinger. LLE har 7 avganger frem mot 2012. Av disse syv nærmeste avgangene kan vi håpe 
å få tilbake fire. En utlysning er allerede lovet bort, det er norrøn filologi.  
 
Ekstra IR-møte torsdag 6. mai kl 1415 for å diskutere denne saken.  
 
Sak 8/10 Evaluering av ordning med tilsatt instituttleder 
 
IR diskuterte saken basert på tilbakemeldinger fra fagmiljøene. Noen innspill i møtet. Følgende tilbakemelding 
ble sendt inn fra instituttrådet:  
Evaluering av ordningen med ansatte instituttstyrere  
Instituttrådet ved LLE sendte saken ut til høring i fagmiljøene, og det ble dessuten innkalt til et allmøte om saken. 
Saken ble deretter diskutert i instituttrådsmøtet 12/4. 

Interessen for allmøtet var lav, med ti oppmøtte.  
To av fagmiljøene – nordisk språkvitenskap og digital kultur -- meldte tilbake at de ikke hadde noe syn 

på saken. Fra allmenn lingvistikk, allmenn litteraturvitenskap, nordisk litteraturvitenskap og teatervitenskap 
kom tilbakemeldinger som entydig støttet overgang til en ordning med valgt styrer. Fra kunsthistorie kom det en 
mer delt tilbakemelding.  

Argumentene som ble anført til støtte for valgt styrer, var de følgende:  
 

� Valgt styrer er i tråd med grunnleggende demokratiske prinsipper ved et autonomt universitet. En 
valgt styrer vil ha mer legitimitet, noe som ikke minst er viktig ved konfliktskapende avgjørelser. 

� En valgt styrer vil kjenne fagmiljøene bedre enn en ansatt styrer som kommer utenfra institusjonen. 
Det er ikke gjort i en håndvending å sette seg inn i de ulike fagenes tradisjoner og kulturer. 

� Faglige ansatte har for svak representasjon i innstillingskomiteen ved ansettelse av ansatt styrer. Dette 
kan bidra til å svekke en ansatt styrers legitimitet. 



� Styrerjobben kan potensielt bli så lite attraktiv å søke på at man på sikt kan risikere å få en ekstern 
ansatt styrer med overveiende administrativ kompetanse. En ordning med valgt styrer vil utelukke 
dette. 

 
 
 

Argumentene som har vært brukt til støtte for ansatt styrer, er disse: 
 

� En ansatt styrer vil ikke ha de samme bindinger til sitt fagmiljø og kan dermed opptre mer upartisk. 
� En ansatt styrer vil kunne kvalitetssikres bedre ved selve ansettelsen, slik at det mer entydig er 

kompetanse og ikke popularitet som er grunnlaget for avgjørelsen. 
 

 
 
Diskusjonen på instituttrådsmøtet endret ikke på det samlede inntrykk. Blant dem som har ytret  seg, går et klart 
flertall av både fagmiljøer og enkeltforskere ved LLE inn for valgt styrer.  
 
 
Erik Bjerck Hagen 
fungerende instituttstyrer 
 
 
 
Sak 9/10 Budsjett 2010   
IR diskuterte det framlagte budsjettet, og det var særlig spørsmål om fakultetets beregninger 
om instituttets forventede inntekter. Solveig spør fakultetet om vi kan få en bedre oversikt 
over dette.  
Spørsmål om sensur: Dersom vi skal gjøre vesentlige endringer er dette faglige spørsmål, og 
ikke noe vi vedtar over natten. Må ha en grundig diskusjon i fagmiljøene. Kanskje gjennom 
UUI?  
 
Vedtak 
Instituttet vedtar det fremlagte budsjettforslag.  
 
 
Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt 
 
 
 
29/4/10 Solveig  
 
 
 
 
 
 


