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Universitetet i Bergen  
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 
 
Innkalling til møte i Instituttrådet ved LLE  
Dato/tid: Torsdag 3. desember 2020, kl. 10:15-kl. 12:00 
Sted: Møtet blir avviklet digitalt med Zoom, fra denne adressen: 

https://uib.zoom.us/j/65053557346?pwd=MFFYZk1GQlhHNnhIWTlCUDg2TGJsUT09 

Til: Jill W. Rettberg, Arild Linneberg, Aidan Keally Conti, Jørgen Bakke, Christer Johansson, Christine 
Hamm, Torodd Kinn, Eli Kristine Knudsen, Keld Hyldig, Stefan Drechlser, Marthe Grønsveen, Vegard 
Sørhus, Anna Kristina Polster, Markus Pold, Ruth Stokke Haaland, Tron-Petter N. Aunaas, 
Arnt-Robert Leganger og Kine-Lise Madsen Skjeldal 
 
Representanter som ikke kan være med, må selv be vara om å stille for seg.  
 
Dagsorden: 

 Godkjenning av innkalling og sakspapir  

 Godkjenning av referat fra møtet 22. oktober 2020 (vedlagt) 

   
IR-sak 30/20: Orienteringssaker    

 Koronasituasjonen ved UiB per desember 2020 (muntlig orientering: Anders) 
 Undervisning og forskning ved LLE i 2020 (muntlig orientering: Anders) 
 Innkjøp av utstyr for hjemmekontor (muntlig orientering Håvard) 
 Regnskap pr. november 2020 (muntlig orientering: Håvard) 
 Gjennomføring av medarbeidersamtaler ved LLE (muntlig orientering: Anders) 
 Ny ARK-undersøkelse 2021 (muntlig orientering: Håvard) 
 Revisjon av HMS-plan 2020/2021 (muntlig orientering: Anders) 
 Tilsettinger i arbeid per november 2020 (muntlig orientering: Anders) 
 Nytt instituttråd fra 1. august 2021 (muntlig orientering: Anders) 
 

IR-sak 31/20: Strategisk handlingsplan 2021 (vedtakssak)  
IR-sak 32/20: Retningslinjer for tildeling av forskningsmidler (diskusjonssak) 
IR-sak 33/20: Møteplan for første halvår 2021 (vedtakssak)  
IR-sak 33/20: Eventuelt 

 
Bergen, 1. desember 2020 
 
 
Anders Fagerjord       Håvard Østrem Peersen 
Instituttleder        Fung. administrasjonssjef 
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Instituttrådet ved LLE juli 2017 – juli 2021 

Gruppe A   

Allmenn 
litteraturvitenskap 

Representant: Arild Linneberg  
Vararepresentant 1: Gisle Selnes  
Vararepresentant 2: Erik Bjerck Hagen 

Digital kultur Representant: Jill Walker Rettberg  
Vararepresentant 1: Daniel Apollon  
Vararepresentant 2: Scott Rettberg  
Vararepresentant 3: Rolf Beev  

Klassisk Representant: Aidan Keally Conti  
Vararepresentant 1: Pär Ola Sandin  
Vararepresentant 2: Åslaug Ommundsen 

Kunsthistorie Representant: Jørgen Bakke  
Vararepresentant 1: Sigrun Åsebø  
Vararepresentant 2: Per Olav Folgerø 

Lingvistikk Representant: Christer Johansson  
Vararepresentant 1: Koenraad De Smedt  
Vararepresentant 2: Victoria Rosén 

Nordisk Representant: Christine Hamm  
Representant: Torodd Kinn  
Vararepresentant 1: Endre Brunstad  
Vararepresentant 2: Anders Gullestad  
Vararepresentant 3: Ann-Kristin Helland Gujord  
Vararepresentant 4: Odd Einar Haugen 

Norskkursa Representant: Eli Kristine Knudsen  
Vararepresentant 1: Elisabeth Bjugn  
Vararepresentant 2: Katrin Saarik 

Teatervitenskap Representant: Keld Hyldig  
Vararepresentant 1: Knut Ove Arntzen  
Vararepresentant 2: Tor Trolie  

Gruppe B Representant: Stefan Drechsler, postdoktor i norrøn filologi  
Representant: Marthe Grønsveen, stipendiat, nordisk 
fagdidaktikk  
1. vara: Nina Stensaker, stipendiat i norrøn filologi  
2. vara: Tori Larsen, stipendiat i lingvistiske fag  

Gruppe C Representant: Vegard Sørhus  
Representant: Anna Kristina Polster  
Vararepresentant 1: Asle Leidland  
Vararepresentant 2: Martin Myklebust  

Gruppe D Representant: Markus Pold 
Representant: Ruth Stokke Haaland  
Representant: Tron-Petter N. Aunaas 
Representant:  Arnt-Robert Leganger  
Representant: Kine-Lise Madsen Skjeldal 
Vararepresentant: Kamilla Vattekar  
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Referat fra møte i Instituttrådet ved LLE  
 
Dato/tid: Torsdag 22. oktober 2020, kl. 10:15 - kl.12:00 
Sted: Møtet ble avviklet som videokonferanse ved hjelp av Zoom 
Til stede: 
Instituttleder Anders Fagerjord 
Fra gruppe A: Erik Bjerck Hagen, Aidan Keally Conti, Jørgen Bakke, Christine Hamm, Torodd Kinn, Eli 
Kristine Knudsen og Keld Hyldig  
Fra gruppe B: Stefan Drechsler og Marthe Grønsveen 
Fra gruppe C: Anna Kristine Polster og Elise Bekkely Petersen  
Fra gruppe D: Markus Pold, Ruth Stokke Haaland, Tron-Petter N. Aunaas og Arnt-Robert Leganger 
Sekretær: fungerende administrasjonssjef Håvard Østrem Peersen 
Stipendiat Magnus Knustad var med på møtet som observatør fra digital kultur. LLEs representant i 
fakultetsstyret ved HF, Ann-Kristin Helland Gujord, var også med på møtet med observatørstatus. 

Møteinnkalling og utsendelse av sakspapir ble godkjent. 
Referat fra møtet 17. september 2020 ble godkjent 

 
IR-sak 25/20: Orienteringssaker    

 Koronasituasjonen ved UiB per 22. oktober 2020: Anders Fagerjord orienterte. Undervisning og 
annen aktivitet på campus skjer i henhold til de smittevernregler og anbefalinger som gjelder, 
med en kombinasjon av klasseromsundervisning og digital undervisning. Mye av 
eksamensgjennomføringen kommer til å bli digital. Fra studentenes side ble det pekt på at særlig 
førstesemestersstudentene har det vanskelig. De sliter sosialt og faglig, og en del faller fra. Både 
for nye og viderekomne studenter blir det uansett vanskelig å ivareta en god studieprogresjon når 
det på kort varsel blir byttet mellom undervisning i klasserom og på digitale flater. At færre 
studenter enn normalt følger kollokvieundervisning ble også framhevet som bekymringsfullt. De 
vitenskapelig ansatte pekte på at det fortsatt er tekniske problemer med digital overføring av 
forelesninger.  

 Regnskap per september 2020. Håvard Østrem Peersen orienterte, med utgangspunkt i 
regnskapsrapport med merknader som var sendt ut med møteinnkallingen. Pr. 1. oktober har 
instituttet disponibelt om lag 2 millioner kroner til undervisning, sensur og drift. 

 Tilsettinger i arbeid pr. oktober 2020.  Anders Fagerjord orienterte med utgangspunkt i oversikt 
som var sendt ut sammen med møteinnkallingen. Inneværende år det det pr. oktober sluttført 17. 
tilsettinger ved LLE. 10 stillinger er til behandling. 

 Ny ARK-undersøkelse 2021. Orientering om dette ble utsatt, da adm. sjef Siri Fredrikson som 
følger saken fra LLE måtte melde forfall til møtet. 

 
IR-sak 26/20: HMS-plan 2020/2021 (vedtak)  
Det ble innledningsvis pekt på at å bidra til trygge og funksjonelle arbeidsplasser må være et hovedmål i 
HMS-arbeidet. Videre ble det framhevet at instituttleders ukentlige nyhetsbrev ivaretar de ansattes 
informasjonsbehov på en god måte. I diskusjonen ble det pekt på at HMS-planen må ha et fokus på disse 
fire områdene, som ikke er omtalt: 

 Behov for å utbedre ventilasjonen i HF-bygget. 

 Problematisere problemene som følger av at nye digitale styringsverktøy, som for eksempel 
økonomisystemet Tableau, ikke er tilpasset behovene som brukerne på instituttene har. 
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 Problematisere de praktiske problemene som følger i kjølvannet av et rigid, arbeidskrevende og 
lite fleksibelt bestillingssystem. 

 Sikkerhet og beredskap 
 
Vedtak (enstemmig): 
Instituttrådet vedtar fremlagt HMS-plan 2020/2021 under forutsetninga av at merknadene 
framkommet under diskusjonen blir innarbeidet i planen. 

 
IR-sak 27/20: Forhåndstilsagn om budsjettmidler (vedtak)  
 
 Vedtak (enstemmig): 
 1. Instituttrådet gir forhåndstilsagn om inntil 1 000 000 kroner til undervisningsformål i 2021. 
 2. Instituttrådet gir forhåndstilsagn om inntil 800 000 kroner til forskningsformål i 2021. 
 3. Instituttrådet gir instituttledelsen fullmakt til å fordele disse midlene. 

 
IR-sak 28/20: Strategisk handlingsplan 2021 (diskusjon)  

 
Notatene Prinsipper og støtte for forskningen ved LLE og Viktigaste saker for undervisninga 2021, 
utarbeidet av henholdsvis forskningskoordinator Sigrun Åsebø og undervisningskoordinator Heming 
Gujord, var sendt ut sammen med møteinnkallingen.  
 
I diskusjonen om forskningen ved instituttet ble det blant annet framhevet at det er viktig å få avklart 
forskergruppenes organisering og oppgaver, inkludert deres rolle vis a vis forskerskolene. I diskusjonen 
om undervisningen ble blant annet disse momentene framhevet: 
 

 Instituttets ressurser må utnyttes så effektivt som mulig. Den faglige bredden i fagtilbudet må 
utnyttes bedre i studieprogrammene enn hva tilfellet er i dag, og fagmiljøene bør komme 
med forslag til undervisning på tvers For å gjøre studiene mer yrkesrettede må en vurdere å 
trekke veksler på kompetanse fra næringsliv og offentlig sektor. 

 Studentenes aktivitetsnivå har gått ned. Det er viktig å holde i gang seminarer og kollokvier, 
også digitalt. 

 Det er viktig å opprettholde veiledningen og skriveopplæringen til BA-studentene, og det er 
viktig å ha god kontakt mot BA-mentorene  

 Studieprogrammene må gjennomgås med tanke på digitale ferdigheter og studieprogresjon.  
 Det blei reist forslag om å avholde et eget seminar om undervisningsplanlegging og 

studiegjennomføring.  
 

IR-sak 29/20: Eventuelt 

Det ble ikke meldt saker til eventuelt. 

 

Bergen, 20. november 2020 

 

Anders Fagerjord       Håvard Østrem Peersen 
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IR-sak 31/20: Strategisk handlingsplan 2021 (Vedtakssak) 

 

Denne handlingsplanen tar utgangspunkt i strategien for LLE 2020-22, vedtatt av instituttrådet 28. 
november 2019. Hovedmålet i perioden er å få tilstrekkelig økonomi til å utføre forskning og undervisning 
på høyt nivå.  
 
De åtte delmålene er  

1. flere søkere til våre studier  
2. flere studenter som fullfører studiene  
3. utnytte forskningstiden  
4. synlige resultater fra forskningen  
5. stabilt finansierte samlinger og arkiver  
6. romslig med driftsmidler  
7. flere eksternt finansierte rekrutteringsstillinger  
8. økt forskermobilitet  

  
I det følgende gjør vi rede for hvordan vi vil arbeide mot disse målene i 2021. 
 
Flere søkere  

 Gå gjennom nettsidene for studiene våre i samarbeid med fakultetet, og sørge for at de er 
tydelige, og viser fram yrkesmuligheter for kandidatene  
 Vise fram den gode formidlingen vår på nettsidene for studier  
 Arbeide aktivt på «Hva vil du bli» og andre arrangementer  
 

Bedre gjennomføring  
 Planlegge og gjennomføre undervisning på høyt nivå, i kontakt med UiBs pedagogiske 
ekspertise, slik at studentene trives   
 Undervise slik at studentene får kontakt med lærerne og hverandre  
 Knytte undervisningen tett opp til vår egen forskning der det er mulig  
 Legge til rette for et godt sosialt miljø blant studentene  
 Gå gjennom bachelorprogrammene i kunsthistorie, digital kultur og allmenn litteratur for å sikre 
sammenheng og progresjon  
 Gå gjennom lektorprogrammet i nordisk for å sikre sammenheng og progresjon  
 Utnytte bredden av fag, både ved å la studenter møter eksperter fra tilstøtende fag der det er 
relevant, og ved å understreke hva som er felles for ulike fag.   

o UUI skal utrede mulige samarbeidsformer.   
o Administrasjonen utvikler ressursbudsjetter som gjør det lettere å utveksle 
lærerressurser.   
o Ledelsen utreder muligheten for bedre førstesemestertilbud.  

 
Utnytte forskningstiden  

 Instituttet skal forbedre systemet for ressursbudsjettering, og fortsette å følge opp 
budsjetteringen med fagkoordinatorene.   
 I 2021 skal vi fokusere på å planlegge forskningsterminer og få ned overskudd på 
arbeidsregnskapene  
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Synlige resultater fra forskningen  
 Instituttet delegerer medarbeidersamtaler til forskningskoordinator, undervisningskoordinator, 
og en nyutnevnt HR-koordinator i administrasjonen. Slik kan vi tilby alle ansatte medarbeidersamtaler 
og følge opp og støtte forskningen  
 

Stabilt finansierte samlinger og arkiver  
 Vi samarbeider med UB, som overtar driften av stadig flere samlinger og arkiver  
 

Romslig med driftsmidler  
 Instituttet fortsetter med en lik tildeling til alle med forskningstid, men finner ikke rom for å øke 
denne i 2021  
 

Flere eksternt finansierte rekrutteringsstillinger  
 LLE skal også i 2021 lage egne seminarer og informasjonsmøter for å følge opp de som ønsker å 
søke Forskningsrådet og ERC. Dette skal supplere oppfølgingen fra fakultetet.  
 LLE fokusere spesielt på støtten de yngre forskerne ved instituttet trenger for å søke om midler  
 LLE skal jobbe med å synliggjøre støtte og informasjonen for søkere  
 I 2021 skal LLE arrangere to seminarer om tverrfaglige problemstillinger: Ett om bærekraft og ett 
om kulturarv. Disse to temaene er sentrale satsninger for NFR og Horisont Europa.  
 

Økt forskermobilitet  
Dette prioriterer vi ikke i 2021, ettersom koronapandemien fortsatt vil prege verden.  
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IR-sak 32/20: Retningslinjer for tildeling av forskningsmidler (diskusjonssak) 
 

For budsjettåret 2021gjelder følgende retningslinjer, vedtatt av Instituttrådet i møte 3.12. 2020: 

Personlige driftsmidler 

1.  På annuum settes det av personlige driftsmidler til vitenskapelig ansatte, som er ansatt i minst 50 % 
stilling i minst ett år, unntatt stipendiater og postdoktorer som har egne driftsmidler. Ansatte i 100 % 
stilling kan disponere kr. 8 000, ansatte i 50 % stilling kr. 4 000. 

2.  Personlige driftsmidler kan bare brukes til forskningsrelaterte formål innenfor disse kategoriene: 

- vitenskapelig motiverte reiser 
- deltagelse på vitenskapelige seminarer- faglitteratur 
- språkvask før publisering (forutsetter at der foreligger avtale med poenggivende kanal) 
- som egenandel i søknader til instituttet om forskningsmidler og publiseringsstøtte (også         
   språkvask) 
 
Driftsmidlene må brukes perioden 1.1. – 31.12.2021. Ubenyttede midler skal føres tilbake til 
instituttet.  

Støtte til forskningsformål og publiseringsstøtte (også språkvask): 

Støtte til forskningsformål 
 
Det kan søkes om støtte til: 

- deltagelse på vitenskapelige seminarer 
- vitenskapelig motiverte reiser  
- programvare og maskinvare som er nødvendige for å gjennomføre pågående forskning 
- faglitteratur  
- lønnsmidler til forskningsassistent(er)  
- arrangementsstøtte 

 Søknaden skal inneholde opplysninger om støtte fra andre kilder, eventuelt personlige driftsmidler lagt 
inn som del finansiering. 

 Publiseringsstøtte (også språkvask) 

Instituttet kan bidra til utgivelse av vitenskapelige artikler, monografier og antologier i Norge eller 
utlandet. Det må begrunnes dersom publikasjonen ikke blir utgitt i Open Access. Det forutsettes at det er 
søkt om støtte fra andre. En faglig vurdering av manuskriptet skal legges ved. Støtte til språkvask 
forutsetter at det foreligger avtale om publisering. 

- Det gis bare støtte til publisering som gir uttelling på nivå 1 eller nivå 2. 
- Antologier som har en klar indre koherens står sterkere enn løsere sammensatte bøker.  
- Festskrift prioriteres lavt, men kan støttes dersom de har en klar faglig koherens og tydelig bidrar til   
forskningsfeltet.  

      


