
Universitetet i Bergen 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE)  

 

Referat fra møte i Instituttrådet ved LLE  
 

Dato/tid:  Torsdag 30. august kl. 09.15 

Sted:   Rom 435, HF-bygget 

Tilstede: Jill W. Rettberg, Aidan Keally Conti, Jørgen Bakke, Christer Johansson, Christine Hamm, 

Elisabeth Bjugn (for E. Knudsen), Keld Hyldig, Per Sigmund Sævik Bøe, Anne Berit Apold, Jessica 

Hildonen, Oda Marie Villanger, Joakim Fossan, Johan Myking, Aleksander Morland 

Forfall: Arild Linneberg, Torodd Kinn, Eli Kristine Knudsen, Trude Bukve, Vegard Sørhus, Ole Samdal, 

Anders Gonzo, Hanna Nakken 

Keld Hyldig gikk kl. 10:09 

Til dagsorden  
 Innkalling og sakspapir:  

- Saksliste til møte i fakultetsstyret 4. september skulle være satt opp som orienteringssak 

etter vanlig praksis 

- Sak 26/18 ble meldt som diskusjonssak, men skal være en vedtakssak.  

Vedtak: Innkalling og sakspapirer ble godkjent med merknadene over.  

 Referat fra 14. juni ble godkjent 

 

IR-sak 25/18: Orienteringssaker  
 Ny instituttleder: Anders Fagerjord tiltrer som instituttleder ved LLE 1. november. Han er for 

tiden tilsatt som førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UIO.  

 Ekstraordinært rådsmøte: I tillegg til de planlagte møtene 18. oktober og 29. november i høst 

kan det bli aktuelt med et ekstraordinært møte i slutten av september i forbindelse med 

søknadsfristen for NFRs Veikart for infrastruktur 12. oktober. LLE støtter en søknad for 

Clarino+.  

 Tilsettinger: Arbeidet med tilsettinger har vært kontinuerlig. Det er tilsatt i 4,5 stillinger 

knyttet til Revisjonsprosjektet, det skal tilsettes ordinære stipendiater og postdoktorer og i 

stillinger knyttet til ERC- og BFS-prosjektene. I faste vitenskapelige stillinger pågår det 

tilsetting i én stilling i digital kultur, én i nordisk litteratur, to i nordisk språk og én lingvistikk. I 

tillegg pågår det tilsettinger i faste administrative stillinger.  

 Fakultetsstyresakene til møtet 4. september: Budsjettet for 2019 er en viktig sak. LLE sendte 

inn budsjettinnspill i juni etter diskusjon i rådet. Innspillene var forankret i fakultets- og 

universitetsstrategien. Ikke alle innspill ble med videre i samme form, men innspill om 

infrastruktur, samarbeid med Universitetsbiblioteket, digitalisering av arkiv med mer er å 

finne igjen. Innspill til bemanningsplanen ser i stor grad ut til å ha kommet med i budsjettet.  

 Representant i fakultetsstyret orienterte i tillegg om aktuelle saker.  



 Nordisk minner om at det i forbindelse med bemanningsplanen gis stillinger til fagdidaktikk 

knyttet til lektorprogrammene i engelsk og historie. Her kan det være muligheter også for 

nordisk fagdidaktikk. 

 Fakultetsstyrerepresentanten inviterer rådsmedlemmene og andre fra instituttet om å 

komme med innspill til saker som skal opp i fakultetsstyret.  

Vedtak (enstemmig): Sakene ble tatt til orientering 

 

IR-sak 26/18: Ressursbudsjettering 
Saken ble diskutert på grunnlag av notat fra administrasjonssjefen med forslag til rutine og forslag til 

mal for ressursbudsjettering. 

Rådet ser positivt på tiltak som kan styrke undervisningsplanleggingen og på at det legges opp til et 

tett faglig-administrativt samarbeid om arbeidet. Med henvisning til oppfølging av medarbeidere ble 

det poengtert at personalansvar ligger hos instituttleder og ikke hos fagkoordinator. Fagmiljø som 

har erfaring med denne typen verktøy mener at en åpen diskusjon om ressursbruk bidrar til å 

synliggjøre arbeidsoppgaver og til en rettferdig fordeling.  

Ressursbudsjetteringen bygger på faktorer for undervisningsarbeid som er vedtatt i fakultetsstyret. 

Forslag til justering av faktorene bør diskuteres og følges opp i UUI.  

Vedtak (enstemmig): Instituttrådet støtter arbeidet med ressursbudsjettering av 

undervisning og ber ledelsen ferdigstille et system som kan iverksettes snarest. 

 

IR-sak 27/18: Eventuelt 
 Hvilke virkemidler bruker instituttet og fakultetet til å rekruttere personer med 

innvandrerbakgrunn til stillinger, enten vitenskapelige eller administrasjonen. Finnes det for 

eksempel traineeships? Instituttet undersøker med HR-avdelingen, og eventuelt med NAV.  

 

Møtet hevet kl 10.17 

 

Aleksander Morland, fung. administrasjonssjef/sekretær 


