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Referat møte i Instituttrådet ved LLE  
 

Dato/tid:  Torsdag 14. juni kl. 09.15 

Sted:   Rom 435, HF-bygget 

Til stede: Jill W. Rettberg, Pär Sandin, Jørgen Bakke, Christer Johansson, Endre Brunstad, Torodd 

Kinn, Eli Kristine Knudsen, Per Sigmund Sævik Bøe, Gyri Losnegaard, Thomas Brendefur, Jessica 

Hildonen, Oda Marie Villanger, Hanna Nakken 

Forfall: Arild Linneberg, Keld Hyldig, Vegard Sørhus, Arild Linneberg, Trude Bukve, Ole Samdal, 

Anders Gonzo. 

 

Til dagsorden  
 Innkalling og sakspapir ble godkjent 

 Referat fra 14. mai ble godkjent 

 

IR-sak 19/18: Orienteringssaker  

 Instituttlederstillingen: Johan Myking har i samråd med dekan akseptert å få utvidet sin 

periode som instituttleder til 1. oktober 2018. Innstilling av ny instituttleder ved instituttet 

vedtas av fakultetsstyret i møte 19. juni.  

 Diverse tilsettinger: Det har vært mange tilsettingsprosesser i løpet av våren: Innstilling av 3 

stipendiater og 3 postdoktorer er sendt til tilsettingsrådet. Tilsetting av 4 leksikografer på 

revisjonsprosjektet vedtas i fakultetsstyret 19. juni, sammen med ny førsteamanuensis på 

lingvistikk. Tilsetting på NORAN/Prisme er vedtatt. Ny førsteamanuensis på nordisk språk er 

tilsatt. I tillegg skal det tilsettes stipendiater, postdoktorer og andre på ERC- og BFS-

prosjektene. I administrasjonen vil det også komme tilsettinger på kort sikt. Det ble stilt 

spørsmål om hvordan moderat kjønnskvotering anvendes i tilsettingssaker. Kvinneandelen 

ved instituttet er lav blant professorer og førsteamanuenser. Instituttleder anbefaler at det 

lages et saksframlegg til IR som kan formidles til og følges opp i fakultetsstyret.  

 Telefonløsning: Ny telefonløsning med Skype for Business er tatt i bruk og telefonapparatene 

er fjernet.  

 Forskningsstrategi: Forskningsstrategi for LLE er vedtatt i FFU 5. juni og dokumentet er 

tilgjengelig på nett. Ny instituttleder bestemmer om dokumentet eventuelt skal tas opp i IR. 

 Daglig leder på norskkursene: Etter diskusjon med fagmiljøet avventer instituttledelsen med 

tilsetting av daglig leder på norskkursene.  

 

IR-sak 20/18: Budsjettinnspill 2019 

Saken ble diskutert på grunnlag av instituttledelsens utkast til svarbrev. Det ble kommentert at det er 

viktig å understreke behovet for faste stillinger i satsningen på etter- og videreutdanning knyttet til 



nordisk, eventuelt at det tilsettes i bistillinger for å avlaste den faste staben. Viktigheten av å trekke 

frem digitale ressurser som Hordanamn, ELMCIP og ASK ble presisert og at instituttet må bygge 

videre på det eksisterende samarbeidet med UB.  

Vedtak (enstemmig): IR slutter seg til at instituttledelsen innarbeider synspunkt fra møtet og 

ferdigstiller dokumentet. 

 

IR-sak 21/18: Reglement for styringsorganer (vedtakssak) 

Saken ble diskutert på grunnlag av utsendte forslag til nye reglement.  

 IR opplever forslagene som unødvendig normering av reglementene. Det anses ikke som 

problematisk at institutt og fakultet fastsetter egne ordninger.  

 Det er både fordeler og ulemper ved å gå bort fra instituttvise valgkretser til fakultetsstyret, 

men til instituttrådet er det viktig å opprettholde at fagmiljøene kan være egne valgkretser 

for å sikre representasjon, intern kommunikasjon og samarbeid, samt nødvendig mandat til 

ledelsen. Reglementets krav til rådets størrelse må speile dette.  

 Muligheten til å ha valgt instituttleder bør støttes.  

 Det kan være hensiktsmessig med eksterne medlemmer til fakultetsstyret, men det er 

unødvendig på instituttnivå. 

Vedtak (enstemmig): Rådet gir instituttleder fullmakt til å redigere og ferdigstille et 

høringssvar på grunnlag av diskusjonen 

 

IR-sak 22/18: Refleksjoner over instituttet (diskusjonssak) 

Instituttleder orienterte om oppfølgingen av notatet om instituttorganisering i diverse organ. Saken 

må følges opp av rådet.  

Vedtak (enstemmig): Saken ble diskutert.  

 

IR-sak 23/18: Møtedatoer i Instituttrådet høsten 2018 (vedtakssak) 

Instituttrådsmøtene legges til torsdag før møtene i fakultetsstyret. Møteplan for rådet for høsten 

2018 blir dermed: 

 30. august 

 18. oktober 

 29. november 

Samt følgende tentative datoer for 2019 

Vedtak (enstemmig): IR vedtar foreslåtte møtedatoer for høsten 2018, med mulighet for 

ytterligere møter ved behov. 

 

IR-sak 24/18: Eventuelt 

 Tentativ møteplan for 2019, lagt etter møtene i fakultetsstyret: 31.1, 21.3, 23.5, 13.6, 30.8, 

24.10, 28.11 



 

Referat fra IR-møtene: http://www.uib.no/lle/24191/innkallinger-og-referat 

Referat fra FFU og UUI: http://www.uib.no/lle > «Om instituttet» > hhv. FFU og UUI  

 

 

Johan Myking, leder                                                        Aleksander Morland, fung. adm.sjef/sekretær 
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