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Universitetet i Bergen  

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) 

__________________________________________________________  

REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE                                       

Stad: Rom 435, HF-bygget  

Dato/ tid: tirsdag 6. februar kl. 08.15  

Møtt: Jill W. Rettberg, Arild Linneberg, Aidan Keally Conti, Jørgen Bakke, Christer 

Johansson, Christine Hamm, Torodd Kinn, Eli Kristine Knudsen, Keld Hyldig, Per Sigmund 

Sævik Bøe, Trude Bukve, Vegard Sørhus, Thomas Brendefur, Jessica Hildonen, Oda Marie 

Villanger, Ole Samdal, Johanna Kleive, Hanna Nakken 

 

Til dagsorden  

 Innkalling og sakspapir ble godkjent 

 Referat fra 1. februar ble godkjent 

IR-sak 07/18 Orienteringssaker  

- Referat fra FFU-møte 20.2.18 

- Det er søkt om en stor sum penger fra Kunnskapsdepartementet til ordboksarbeide. 

Svar forventes i desember. 

- Oppfølgingen av Humeval er nå i gang. Fagmiljø, forskergrupper og forskere har fått 

tilbud om midler dette arbeidet. Organisering av forskning i forskergrupper og bruk av 

strategi for forskningen vil få større konsekvenser for tildelinger i fremtiden.  

- Kommentarer etter fakultetskonferansen: Fakultetsledelsen legger vekt på fag- og 

emnedimensjonering og ressursbudsjettering. Det jobbes med eget ph.d.-program for 

HF.  

 

Vedtak: 

IR tar orienteringssakene til orientering 

 

 

 

IR-sak 08/18 Rekneskap 2017 

Gjennomgang av nøkkeltall ved Liv Mørch: Overskudd på kr 86 000 fra 2017 overføres til 

budsjettet for 2018. Det er gjort beregninger av sosiale kostnader både knyttet til annuum og 

til øremerkede midler.  

 

Vedtak: 

Instituttrådet ved LLE vedtar regnskapet for 2017. 

 

IR-sak 09/18 Budsjett 2018 

Fakultetets og dermed instituttets budsjett omtales som stramt, men det er små endringer 

sammenlignet med budsjettet for 2017. 
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Ang. fast post til faglig-sosiale tiltak for studentene: Så godt som alle fagene ved LLE har 

aktive fagutvalg og det er mer studentaktivitet ved instituttet enn på lang tid. Det er planlagt 

aktiviteter i vårsemesteret som fagutvalgene har søkt om midler til, blant annet Fagkritisk dag. 

IU håper at det settes av samme sum som i 2017.  

Ang. resultatfordeling: Studiepoengproduksjon for norskkursene skal inngå i tildelingen for 

studiepoengproduksjon. I tillegg til studiepoeng gis det uttelling for produserte grader 

(bachelor- og mastergrader), omtales som «kandidattall». For 2017 er resultater for 

studiepoeng og kandidater vist hver for seg, men for 2016 er de slått sammen. Det skal være 

mulig å fremstille poengproduksjon og bevilgning per fag, samt fordeling av bevilgning fra 

forskningstildelinger.  

Det ble kommentert at potten til forskningsmidler på 500.000 er for lav til et instituttet av vår 

størrelse, og det ble etterspurt midler til språkvask av artikler. Potten til samlingene er økt noe 

sammenlignet med 2017. 

Vedtak:  

LLEs budsjett for 2018 vedtas ut fra de foreslåtte rammene, og i tråd med diskusjonen 

i møtet. 

 

IR-sak 10/18 Forskarutdanningsmelding, forskingsmelding 2017 

Vedtak: 

Instituttrådet vedtar forskningsmelding og forskerutdanningsmelding for 2017 med de 

merknader som framkom i møtet. 

 

IR-sak 11/18 HMS-plan 2018 

Instituttleder orienterte om nye tiltak i handlingsplanen for HMS-arbeid, blant annet tiltak for 

å motvirke trakassering. IR etterlyser status for arbeidet med et felles lunsjrom for ansatte i 

HF-bygget. Det tilbys kurs i brannvern for studenter og ansatte, men det er vanskelig å nå 

frem til studentene med felles meldinger/e-post. Det kom forslag om andre typer sosiale 

arrangement enn kakelunsj, for eksempel instituttseminar som kan skape mer kontakt mellom 

forskere og forskningsaktiviteter. Store mengder e-post som ikke oppleves relevant er et 

problem. Instituttleder foreslår at digitalisering av LLE-nytt tas med i planen.  

Vedtak: 

Instituttrådet vedtar HMS-plan for 2018 med de merknader som framkom i møtet. 

 

IR-sak 12/18 Instituttleiarstillinga, medlem av innstillingsutval 

IR skal oppnevne representanter til innstillingsutvalg for instituttlederstillingen.  

Vedtak: 

Instituttrådet vedtar Keld Hyldig som medlem av instillingsutvalg til 

instituttlederstillingen, med Christine Hamm som vara. Fakultetet kan endre 
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rangeringen som representant/vara dersom det er nyttig for å oppnå jevn 

kjønnsrepresentasjon i utvalget. 

 

 

IR-sak 13/18 Eventuelt 

 Sak ved Eli Kristine Knudsen: IR har ikke blitt orientert om ny koordinatorstilling 

knyttet til norskkursene ved LLE. Det er behov for å diskutere stillingen, samt hvordan 

institutt- og norskkursøkonomi er knytt sammen.  

Innspillet ble notert av instituttleder som inviterer fagmiljø til møte.  

 

 Sak ved Arild Linneberg: I utlysningen av stipendiatstillinger fremgår det at veileder 

skal være fast tilsatt ved instituttet, som er spissere enn det som kreves i reglementet. 

Videre oppfattes det som problematisk at søkere må ha avtale med en veileder allerede 

ved søknad.  

Krav om tilsetting i utlysningene bygger på diskusjoner i FFU. Det ble kommentert at 

kontakt mellom søkere og veileder på et tidlig tidspunkt er viktig for å sikre at 

fagmiljøet er interessert i gi veiledning til det aktuelle prosjektet.  

 

Sak ved Oda Marie Villanger: Instituttutvalget oppfordrer fagmiljøene til å delta på 

Fagkritisk dag. 

 

Møte hevet kl. 10.00. 

Aleksander Morland, sektrær 

 


