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Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 
 
REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
 
Sted: rom 435, HF-bygget  
Dato/tid: 08. mars 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: Agnete Nesse 
Gruppe C: Ranveig Lote 
Gruppe D: Eivind Berge, Øyvind Wiik Halvorsen, Benedicte Holen (stilte som vara for 
Theresa Wallevik) 
Solveig Steinnes, sekretær 
 
Til referat, innkalling og dagsorden 
− Godkjenning av innkalling og sakspapir. OK 
− Godkjenning av referat. Torodd kommenterte til referatet at det ikke er personlige varaer.  
 
Orienteringssaker 
Sak a) Referat fra møtet i UUI. Ingen kommentarer. 
Sak b) Stillinger/personal. Ann-Kristin Helland, har ikke permisjon høst 2010 
Sak c) HMS-rapporten. Har vi gjennomført brannvernkurs? Her er det trykket av på ja, men 
bør stå ” Må bli bedre”. Meningsutveksling om videokonferanser og mulig bruk av dette.  
Sak d) Regler angående frikjøp. Muntlig orientering fra Bjerck Hagen. Det har kommet brev 
fra allmenn litteraturvitenskap som er kritisk til reglene. Hagen mente at reglene er nyttige, 
men vi kan se på om det er noen formuleringer som bør være annerledes. Dette gjelder særlig 
to ting: Søke om økonomisk kompensasjon i samme lønnstrinn som man selv har. Dette er 
kanskje ikke nødvendig, og normalt skal man ikke søke om mer enn 50% frikjøp. Dette må 
også vurderes, men dette bør være hovedregelen. Taes ikke opp før etter sommeren.  
 
Sak 3/10 Forskningsmeldingen 2008-2009  
 
Vedtak 
Instituttrådet godkjenner forskningsmeldingen med merknader og sender den videre til 
fakultetet for behandling 
 
Sak 4/10 Forskerutdanningsmeldingen 2009  
 
Vedtak 
Instituttrådet godkjenner forskerutdanningsmeldingen med merknader og sender den videre til 
fakultetet for behandling 
 
Sak 5/10 Regnskap og budsjett LLE 2010 
 
Solveig redegjorde for budsjettforslaget, med merknader fra møtet med fakultetet. 
Instituttrådet ønsket ikke å ta stilling til budsjettet slik det forelå, og ville ha en mer konkret 
tilbakemelding fra fakultetet først. Det ble derfor foreslått å utsette saken til etter at budsjettet 



var vedtatt i fakultetsstyret. Det ble stemt om dette. Det utsendte forslaget, å vedta det 
foreløpige budsjettet, falt med 3 mot 8 stemmer.  
 
Kinn fremmet dette forslaget:  
Saken blir utsatt og lagt frem for instituttrådet med innarbeidet forventede innekter jfm 
fakultetets beregninger.  
Dette forslaget fikk 8 stemmer og ble vedtatt.  
 
Sak 6/10 Evaluering av ordning med tilsatt instituttleder. Diskusjonssak 
 
Etter diskusjon ble følgende fremgangsmåte for evaluering vedtatt:  
Saken sendes til alle. Saken diskuteres i fagmiljøene og fagkoordinator sender en 
oppsummering / uttalelse til IR. Det blir også en diskusjon i et allmøte om denne saken.  
De innsendte uttalelser fra fagmiljøene skal være maks to sider. Ut fra dette lages det et 
høringsnotat som sendes på sirkulasjon i instituttrådet før innsending til fakultetet.  
  
Sak 7/10 – Utpeking av medlem til ansettelseskomité – instituttleder fram til 31.07.2011 
 
Forslag fra instituttrådet:  
Tor Trolie, og vara Torodd  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
 
8/4/10 Solveig  
 


