
Universitetet i Bergen 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE)  

Referat fra møte i Instituttrådet ved LLE  
 

Dato/tid:  Torsdag 29. november kl. 09.15 

Sted:   Rom 435, HF-bygget 

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

Torodd Kinn, Eli Kristine Knudsen, Keld Hyldig, Are Bøe Pedersen, Marthe Grønsveen, Anne Berit 

Apold, Oda Marie Villanger, Jessica Hildonen, Hanna Nakken, Joakim Fossan, Markus Karlstad 

Observatører: Eike Schnall, Endre Brunstad, Ragnhild Gjefsen 

Forfall: Arild Linneberg, Vegard Sørhus, Oda Marie Villanger 

 

Dagsorden  
 Godkjenning av innkalling og sakspapir 

Sak 33/18 strykes, tas som orienteringssak. Innkalling og sakspapirer godkjennes med endringene 

som fremkom. Innkalling på nett ble etterspurt. 

 Godkjenning av referat fra 18. oktober 2018 

Det ble påpekt feil i referatet i sak 31/18 Eventuelt, sak ved Keld Hyldig. Hyldig ber om at referatet 

endres til følgende:  

Sak ved Keld Hyldig: En arbeidsgruppe har revidert Exfac-emnene Akademisk skriving og 

Språk og kommunikasjon, samtidig som fakultetet har vedtatt nedleggelse av det tredje 

Exfac-emnet Tekst og kultur. Dermed finns det ikke noe førstesemesteremne som omhandler 

humaniora i bred teoretisk og faglig forstand og ingen Exfac-emner som er relevant for kunst- 

og kulturfagene. Et bredt, teoretisk, estetisk og kulturelt Exfac-emne er relevant og 

nødvendig for en rekke fag ved HF. LLE bør ta initiativ til utvikling av et slikt emne eller går i 

dialog med fakultetet om dette. 

Saksliste  
IR-sak 32/18: Orienteringssaker 

 Møte i fakultetsstyret 4. desember 
Budsjett for 2019: Fakultetsstyret skal vedta fakultetets budsjettet for 2019, inkludert tildelinger til 

institutt og senter. Det er en liten økning i tildelingen til fakultetet, men den går i hovedsak til 

lønnsjusteringer.  

Revidert bemanningsplan 2018-2022: Det er ikke lagt opp til vesentlige endringer av den gjeldende 

planen. Digital kultur foreslås fortsatt oppbemannet med en stilling i tillegg til forskuttering av en 

stilling. Det er kommet inn forslag om at historie får en ny stilling. Enkelte fag, inkludert 

kunsthistorie, er trukket frem som fag som kan risikere å miste en stilling ved eventuell 

omprioritering.  

 Diverse tilsettingssaker 
Orienteringen utsettes. 



 Handlingsplaner for forskerutdanning og forskning (se eget vedlegg).  
Orientering ved forskningsleder Eike Schnall. Handlingsplan for forskning er vedtatt i FFU, 

handlingsplan for forskerutdanning er lagt på is i påvente av nytt program og ny forskrift. 

Hovedmomenter fra handlingsplan for forskning: individuelle forskningsplaner, klarere struktur for 

forskningsgrupper, økt eksternfinansiert aktivitet, økt publisering, internasjonalisering. I tillegg er det 

utarbeidet plan for oppfølging av postdoktorer.  

[Innspill] – forskningsplaner kan være et godt verktøy, men det er en frykt at det blir for mye 

administrasjon. Midler til språkvask av søknader om eksternfinansiering? Gode publikasjonstall mtp 

endringer i vitenskapelig stab. Positivt at planen er såpass konkret. Forskningsplaner må ha et format 

som er nyttig. Bra at forskningsgrupper tematiseres, her er det en del uavklarte spørsmål med tanke 

på organisering og rekruttering og oppfølging av stipendiater. Forskergrupper versus prosjektgrupper 

(for eksternfinansierte søknader).  

Forskerutdanningsplan: Lagt på is på grunn av nytt program og ny forskrift for forskerutdanningen. 

Retter seg mot stipendiatene; oppstart, oppfølging, utvikle midtveisevaluering, tydeligere planer for 

pliktarbeid. Må jobbes videre med.  

 Orientering fra dialogmøte med fakultetsledelsen 16. november 
Hovedmomenter fra møtet: Revidering av bemanningsplanen, det legges stor vekt på studiepoeng og 

publiseringspoeng. Samlingene finansieres i all hovedsak over instituttets budsjett, men digital 

humaniora er en satsning for hele UiB. Fakultetet foreslår samarbeid med og overføring til UB.  

Instituttets arbeid søknader frem mot NFR-fristen, samarbeid med fakultetet om budsjett etc. 

Arbeidstidsregnskap, fakultetet ber instituttet følge opp forholdet mellom arbeidsbelastning og 

tilgjengelige ressurser. 

 Orientering om budsjettet for 2018 
Det har vært store investeringer i forbindelse med etablering av prosjekter: Machine Vision og 

Revisjonsprosjektet. Revisjonsprosjektet er enn så lenge definert som et eksternfinansiert prosjekt 

som kun gir kostnader på instituttnivå. Dette følges opp, men det er lagt opp til et planlagt 

budsjettunderskudd som svarer til de uforutsette kostnadene.  

 

IR-sak 34/18: Praksis ved innkjøp av datautstyr (diskusjonssak) 
Det ble stilt spørsmål ved hvorfor det er brukt så mye mer enn det som er vedtatt i budsjettet. 

Mange nye rekrutteringsstillinger, 10 stipendiater og 5 postdoktorer, for 2018 har medvirket til at de 

faktiske investeringene er vesentlig høyere enn det som ble satt av. Det ble presisert at datamaskiner 

kun har blitt byttet ut ved behov og budsjetteringen har derfor vært for lavt.  

Rådet vurderer det som hensiktsmessig at det settes et kostnadstak ved innkjøp av nye datamaskiner 

til vanlig bruk, eventuelt at instituttet tar utgangspunkt i standardmodeller og at innkjøp som ikke er 

standard enten behovsprøves eller dekkes med andre midler. Kostnadene til innkjøp av datamaskin 

må også ses i sammenheng med andre kostnader som skjermer, dokkingstasjoner etc.  

Instituttledelsen tar ansvar for å utarbeide retningslinjer for innkjøp av datamaskiner.  

 

IR-sak 35/18: Hovedlinjer for budsjettet for 2019 (diskusjonssak) 
Sensurkostnader: Det kan vurderes å endre eller fjerne vurderingsformer, eventuelt bruke færre 

sensorer per besvarelse med kontrollsensur eller lignende. Det er ikke alltid sammenheng mellom 



vurderingsform og læringsutbyttebeskrivelser. Det ble påpekt at mindre ekstern sensur kan medføre 

økt belastning på interne. Instituttledelsen nedsetter en arbeidsgruppe med representanter fra 

fagmiljøene som kan anbefale tiltak.  

Tilskudd til samlingene: Samlingene kan ikke opprettholdes på en god måte over instituttbudsjettet 

og det kan synliggjøres ved å kutte i tilskuddene fra instituttet. Det ble også påpekt at samlingene er 

sårt tiltrengte ressurser for forskere og studenter og at aktiviteten delvis avhenger av dem.  

Fordeling av forskningsmidler: Rådet vurderer det som en fornuftig løsning å fordele 

forskningsmidlene jevnt.  

Generelt er budsjettrammene og dermed handlingsrommet på instituttnivået for trangt og mer av 

ressursene som tildeles til sentralnivået burde tilkomme nivået som driver med universitets 

kjernevirksomhet, forskning og utdanning.  

 

IR-sak 36/18: Møtedatoer for IR våren 2019 (vedtakssak) 
Foreslåtte møtedatoer for våren 2019 er følgende: 

31. januar 

14. februar 

21. mars 

23. mai 

13. juni 

Vedtak (enstemmig): 

Rådet vedtar de foreslåtte møtedatoene for våren 2019. 

 

IR-sak 37/18: Eventuelt 
 Sak ved Aleksander: Vi minner om årets julebord 14. desember. 

 

Møte hevet 11.05 

Aleksander Morland, fung. adm.sjef/sekretær 

 


