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Referat fra møte i Instituttrådet ved LLE  
 

Dato/tid:  Torsdag 18. oktober kl. 09.15 

Sted:   Rom 435, HF-bygget 

Tilstede: Jill W. Rettberg, Arild Linneberg, Aidan Keally Conti, Jørgen Bakke, Christine Hamm, Torodd 

Kinn, Eli Kristine Knudsen, Keld Hyldig, Are Bøe Pedersen, Anne Berit Apold, Jessica Hildonen, Markus 

Karlstad, Karina Ronjed Mollerin, Thomas Brendefur 

Forfall: Christer Johansson, Marthe Grønsveen, Vegard Sørhus, Oda Marie Villanger, Hanna Nakken, 

Joakim Fossan. 

Dagsorden  
 Innkalling og sakspapir ble godkjent 

 Referat fra 30. august 2018 ble godkjent 

 Referat fra 27. september 2018 ble godkjent 

 

Saksliste  
IR-sak 29/18: Orienteringssaker 

 Faste stillinger i nordisk, teatervitenskap og digital kultur er under tilsetting. Stipendiatstilling 

i leksikografi er utlyst og postdoktorstilling i mellomalder knyttet til BFS-prosjektet skal lyses 

ut.  

Vedtak: Rådet tar sakene til orientering 

 

IR-sak 30/18: Status for arbeidstidsregnskap ved LLE (diskusjonssak) 

Timeregnskapene må ses i sammenheng med ressursbudsjettene. Det er ikke ønsket å gi konkret 

informasjon om de individuelle timesaldoene, og i det presenterte materialet er det derfor gjort et 

forsøk på å anonymisere. Konklusjonen er at timesaldoene generelt er for høye. Det er behov for å 

rydde opp og få balanse i timeregnskapene så langt som mulig. Leder ber om innspill fra rådet for å få 

regnskapet som verktøy til å fungere enda bedre. 

Nordisk er i en særlig utsatt posisjon med hensyn til forholdet mellom ressurser og belastning. 

Fagmiljøet opplever at utfordringen i stor grad ligger i arbeidet med veiledning av studentene i 

lektorprogrammet. Instituttleder påpeker at nordisk har problematisk høye saldoer uten gode 

muligheter for å redusere.  

Regelen om å kunne beholde plusstimer tilsvarende ett semesters pliktarbeid ble diskutert. Rådet 

takker for at tallene legges frem og ber om at tilsvarende tall legges frem minst annethvert semester.  

Vedtak (enstemmig): 



Instituttrådet tar gjennomgangen til orientering og ber om at det blir arbeidet videre med å 
skape balanse mellom ressurser og ressursbruk. Instituttrådet får presentert tilsvarende tall 
hvert høstsemester.  

 

IR-sak 31/18: Eventuelt 

 Sak ved Jill Rettberg: Det har vært snakk om faglig samarbeid på tvers av fakulteter, blant 

annet innen IKT, der digital kultur er en aktuell samarbeidspartner for andre miljø. På hvilken 

måte er humaniora en del av denne diskusjonen? Instituttleder anmoder fagmiljøene om å 

være proaktive.  

 

 Sak ved Keld: En arbeidsgruppe har revidert førstesemesteremnene Tekst og kultur og Språk 

og kommunikasjon. Arbeidsgruppen har konkludert at Tekst og kultur skal legges ned. Det er 

problematisk for mange fag at kun språk skal representeres i førstesemesteremnene, mens 

kunst- og kulturbegrepet er utredet. Det ble stilt spørsmål med hvorfor faggruppene ikke ble 

trukket bedre inn i arbeidet.  

 

 konkludert at Tekst og kultur skal legges ned. Det er problematisk for mange fag at kun språk 

skal representeres i førstesemesteremnene, mens kunst- og kulturbegrepet er utradert. Det 

ble stilt spørsmål med hvorfor faggruppene ikke ble trukket bedre inn i arbeidet.  

 

 Sak ved Johan Myking: Avtroppende instituttleder takker for samarbeidet og minner om 

rådets ansvar for instituttets budsjett og regnskap.  

 

Møte hevet 10.22 

 

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

 


