
 
 

Innkalling til møte i Instituttrådet ved LLE 
Dato/tid: Torsdag 10. juni 2021 kl. 10.15-12 
Sted: Møtet blir avviklet digitalt  

 

Til:Jill W. Rettberg, Arild Linneberg, Matti Wiik, Sigrun Åsebø, Christer Johansson, Christine Hamm, 
Torodd Kinn, Eli Kristine Knudsen, Keld Hyldig, Stefan Drechsler, 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   
• Referat fra møtet 11. februar ble godkjent på sirkulasjon, legges ved til orientering (s. 3-4)  

  

IR-sak 7/21: Orienteringssaker   

• Koronasituasjonen ved UiB per juni 2021 
• Tilsettinger i arbeid  
• ARK-undersøkelsen 
• BOTT 

IR-sak 8/21: Regnskap 1. tertial 2021 (orientering), s. 5-6 

IR-sak 9/21: Valg av nytt IR (vedtak), s. 7-8 

IR-sak 10/21: Fordeling av stipendiathjemler i 2022 (diskusjonssak), s. 9-12 

IR-sak 11/21: Forskergruppeledelse (diskusjonssak), s. 13–14 

IR-sak 12/21: Eventuelt  

 

Bergen, 7. juni 2021  

Anders Fagerjord                                                        Siri Fredrikson 

instituttleder                                                                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: Matti Wiik 
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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Universitetet i Bergen 
 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 

  

Referat fra møte i Instituttrådet ved LLE 
Dato/tid: Torsdag 11. februar 2021 kl. 10.15 
Sted: Møtet ble avviklet via Zoom  

  

Til stede: Jill W. Rettberg, Erik Bjerck Hagen, Matti Wiik, Sigrun Åsebø, Christer Johansson, Christine 
Hamm, Torodd Kinn, Eli Kristine Knudsen, Keld Hyldig, Stefan Drechsler, Marthe Grønsveen, Vegard 
Sørhus, Anna Kristina Polster, Markus Pold, Ruth Stokke Haaland, Tron-Petter N. Aunaas og Arnt-Robert 
Leganger. 

Ikke møtt: Kine-Lise Madsen Skjeldal 

Observatører: Astrid Ensslin og Ann-Kristin Helland Gujord 

  

Dagsorden:  

• Innkalling og sakspapir godkjent 
• Referat fra møtet 3. desember 2020 godkjent  

  

IR-sak 1/21: Orienteringssaker   

• Koronasituasjonen ved UiB per februar 2021: Streng nedstengning 8.-14. februar. 
• Tilsettinger i arbeid: Instituttleder sendte ut notat til orientering, e-post til alle ved LLE 11.02. 
• ARK-undersøkelsen: Sendes ut i begynnelsen av mars, oppfølging av resultatene utover våren. 
• BOTT: Til dels meget store utfordringer i forbindelse med overgangen til ny personalportal (SAP), 

både når det gjelder servicenivået ovenfor enkeltansatte, og når det gjelder arbeidsflyt og -
oppgaver innen HR-feltet på institutt- og fakultetsnivå. Innføringen og overgangen til nytt 
økonomisystem har gått bedre. 

IR-sak 2/21: Valg av nytt instituttråd ved LLE (vedtak) 

Instituttleder innledet. I diskusjonen kom det frem gode argumenter for begge alternativene. Det ble av 
flere understreket at det viktigste uansett er nominasjonsarbeidet, og et økt fokus på spørsmålet om 
representasjon for de som blir valgt til IR. 

Rådet voterte over de to forslagene: 

a. Instituttråd med 9 medlemmer: 8 stemmer 
b. Instituttråd med 11 medlemmer: 10 stemmer 

  

Vedtak: 
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Med 10 mot 8 stemmer vedtar Instituttrådet å anbefale for Fakultetsstyret at IR ved LLE skal ha 
11 medlemmer fra høstsemesteret 2021. 

  

IR-sak 3/21: Regnskap desember 2020  

Administrasjonssjefen orienterte. 

Vedtak: 

Instituttrådet tar informasjonen om regnskapet for desember 2020 til orientering. 

  

IR-sak 4/21: Budsjett 2021 

I møtet ble avsetninger til studenttiltak, instituttseminar og ekskursjoner ved teatervitenskap og 
kunsthistorie diskutert. Det ble i møtet lagt frem forslag om en reduksjon i avsetningene til 
instituttseminar og instituttleders driftsmidler, slik at man kan sikre 65 000 til ekskursjon ved 
teatervitenskap høsten 2021. 

Budsjettet legges ved referatet. 

Vedtak: 

Instituttrådet vedtar det foreslåtte budsjettet for 2021, med de endringer som kom frem i møtet. 

  

IR-sak 5/21: Finansiering av 4.år, postdoc-stilling MediaFutures 

Vedtak:  

Instituttet bevilger penger til et fjerde pliktår til den kommende postdoktoren i lingvistikk ved 
 Media Futures. 

  

 IR-sak 6/21: Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 

  

Møtet ble hevet kl. 11.50. 

Bergen, 11. februar 2021  

Anders Fagerjord                                                                                                      Siri Fredrikson 

instituttleder                                                                administrasjonssjef  
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Sak 8/21 Regnskap per april 2021 
Vedlegg: «11210000 LLE regnskap april 2021» per 30. april 2021 

Budsjettet for LLE er delt i tre deler, Annuum GA, Øremerkede prosjekt GP og BOA-aktivitet. GA-delen 
av budsjettet er den “bevegelige” delen, den oppdateres og endres gjennom året. Det er her vi finner igjen 
avsetningene til forskningsformål, lønn og generell drift. GA-delen av budsjettet per april er i 
størrelsesorden 6,2 millioner, forbruk per april 2,99 mill, rest 3,22 mill.  

4,598 millioner er knyttet til øremerkede prosjekt (“GB) (blant annet EVU-emnene, humaniorastrategien, 
Momentum-programmet, etc.).  

BOA-porteføljen vår er stor, totalt i størrelsesorden drøye 32,9 millioner inneværende år. 

Som dere ser, er lønnskostnader til undervisning og sensur fortsatt den største utgiftsposten ved instituttet. 
Det er foreløpig liten bruk av små driftsmidler og forskningsmidler, dette har nok en bakgrunn i korona-
situasjonen.  

Det er en del forsinkelser i føringene mellom BOA-prosjektene og GA annuum nå ved innføringen av nytt 
økonomisystem. Linjen “Inntekt BOA-prosjekt" er derfor kunstig lav i regnskapet per april (dette er blant 
annet frikjøpsmidler i prosjekt). Vi regner med at denne inntekten er mer oppdatert ved neste 
regnskapsrapport.   

 

Forslag til vedtak:  

IR tar regnskapsrapporten til orientering. 
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11210000  LLE  REGNSKAP APRIL 2021 
Annuum GA BUDSJETT REGNSKAP REST 
Lønnskostnader til undervisning 2 780 000 1 572 360 1 207 640 
Lønnskostnader til sensur 1 400 000 517 193 882 807 
Sum lønn 4 180 000 2 089 553 2 090 447 
Forskningsmidler og flat sats fast ansatte 500 000 30 288 469 712 
Forskningsmidler forskergr. og midlertidige 100 000 0 100 000 
Forskningsmidler til samlingene 53 034 0 53 034 
Små driftsmidler 385 000 9 399 375 601 
Ordinær drift 962 966 567 809 395 157 
Andre avsetninger 355 000 17 558 337 442 
Øremerkede særbevilgninger 1 082 000 430 980 651 020 
Inntekt fra BOA-prosjekter -1 400 000 -153 539 -1 246 461 
Sum drift 2 038 000 902 495 1 135 505 
    
SUM 6 218 000 2 992 048 3 225 952 
Øremerkede prosjekt GP BUDSJETT REGNSKAP REST 
Prosjekt  100158 EVU              2 482 000 -534 717 3 016 717 
Prosjekt 100162 Egenfinansiering  BOA 0 -1 165 356 1 165 356 
Prosjekt 100402  Norskkursene                    -186 000 4 784 000 -4 970 000 
Prosjekt 100520 Stipendiat og postdok. 1 201 745 28 987 1 172 758 
Prosjekt 100551 Momentum-programmet 257 263 14 569 242 694 
Prosjekt 100556 UH-nett Vest                                  140 214 6 536 133 678 
Prosjekt 100560 Internasjonalisering  226 151 50 889 175 262 
Prosjekt 100589 Humaniorastrategien                    476 682 135 356 341 326 
Sentral egenfinansiering 0 30 749 -30 749 
    
SUM 4 598 055 3 351 013 1 247 042 
BOA aktivitet  pr. finansieringskilde BUDSJETT REGNSKAP REST 
ANNEN BIDRAGSAKTIVITET 15 391 219 5 252 155 10 139 064 
EU 6 494 034 2 409 402 4 084 632 
NFR                    11 041 808 1 626 728 9 415 080 
    
SUM 32 927 061 9 288 285 23 638 776 
* Egenfinansiering er ikke med her 
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Sak 9/21 Valg av nytt instituttråd ved LLE 
Vi viser til brev, under, fra fakultetet, ePhortesak 11/3733, datert 3.6.2021. 

Valg av medlemmer til instituttrådet - gruppe A, B og C 

Valgstyret ved HF godkjente i møte 18.05.21 følgende kandidater til instituttrådet ved LLE: 
  
 Gruppe A: 

• Keld Hyldig (medlem) 
• Else-Berit Molde (medlem) 
• Thorsteinn Gudmundur Indridason (medlem) 
• Astrid Ensslin (medlem) 
• Sigrun Åsebø (medlem) 
• Anders Gullestad (varamedlem) 
• Margunn Rauset (varamedlem) 

Gruppe B: 

• Stefan Drechsler (medlem) 
• Marie Lunde Stokka (varamedlem) 
• Pernille Reitan Jensen (varamedlem) 

Gruppe C: 

• Martin Myklebust (medlem) 
• Linnea Reitan Jensen (varamedlem) 
• Helga Vataas (varamedlem) 

 
 Hvis det i en valgkrets bare er foreslått så mange kandidater som det antallet som skal velges
 som medlemmer og varamedlemmer, foretas valget av det avtroppende instituttrådet som 
 valgforsamling (jf. valgreglementets § 24-3). I tråd med dette ber vi instituttrådet om å velge
 representanter fra gruppe A, B og C. Fristen for alle valg er 30.06.21. 
  
  Gruppe D: 

Fagutvalgene ved LLE har fått delegert ansvaret for valg av studentrepresentanter, med frist 
11.06.21. 

  

Vennlig hilsen 

  

Kim Ove Hommen 

fakultetsdirektør Unni Karin Utvik 

Seniorrådgiver 

 

 



 

8 
 

Forslag til vedtak: 
Instituttrådet velger følgende representanter fra gruppe A, B og C til nytt instituttråd ved LLE for 
perioden høst 2021 til vår 2025: 

Gruppe A: 

o Keld Hyldig (medlem) 
o Else-Berit Molde (medlem) 
o Thorsteinn Gudmundur Indridason (medlem) 
o Astrid Ensslin (medlem) 
o Sigrun Åsebø (medlem) 
o Anders Gullestad (varamedlem) 
o Margunn Rauset (varamedlem) 

Gruppe B: 

o Stefan Drechsler (medlem) 
o Marie Lunde Stokka (varamedlem) 
o Pernille Reitan Jensen (varamedlem) 

Gruppe C: 

o Martin Myklebust (medlem) 
o Linnea Reitan Jensen (varamedlem) 
o Helga Vataas (varamedlem) 
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IR-sak 10/21 Fordeling av stipendiathjemler i 2022 
Notat til instituttrådet, Anders Fagerjord 25. mai 2021 

I de årlige budsjettene blir Det humanistiske fakultet tildelt et antall rekrutteringsstillinger. Dette 
er et tall på hvor mange doktorgrads– og postdoktorstipendiater fakultetet skal ha ansatt til en 
hver tid, og permisjoner, sykmeldinger og forsinkelser i ansettelsen gjør at det ofte er vanskelig 
å treffe antallet presist. Etter to år med veldig få nye ansettelser, ser fakultetet nå at mange 
stipendiater kommer til å slutte det kommende året, og det er rom for nyansettelser. De fleste 
kommer ved LLE, kanskje kan så mange som ti stipendiater bli ansatt her i løpet av 2022. 
Fakultetet anbefaler at vi ansetter en 4-5 i januar og et tilsvarende antall i august neste år. Jeg 
vil be om rådets syn på hvordan disse stillingene skal lyses ut. 

Det er ikke mulig å lyse ut disse stillingene som postdoktorstillinger, ettersom UiB setter et tak 
på antallet postdoktorer på hvert fakultet, og HF har så mange postdoktorer ansatt i dag. 

Jeg foreslår at fordelingen av stipendiater diskuteres i møtet 10. juni, og så vedtas endelig i det 
første møtet etter sommeren. 

Prinsipper for fordeling 
Disse stillingene kan fordeles på ulike fagområder etter fire ulike prinsipper eller en kombinasjon 
av dem, hvert med sine styrker og svakheter, se tabell 1.  
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Tabell 1: Fire ulike måter å lyse ut stipender på 

 Fordel Ulempe 

Åpen utlysning, der alle søkere 
konkurrerer uansett fag. 

De beste prosjektene får 
støtte. 

Komitéarbeidet blir 
vanskelig. Ingen styring 
over utfallet. 

Åpen utlysning innenfor et fag eller 
fagfelt. 

Kontroll over rekruttering 
og 
undervisningsressurser. 

Små fag kan ha få 
kvalifiserte søkere. 

Strategisk utlysning innenfor et 
fagområde instituttet ønsker å styrke. 

Strategisk styring. Vanskelig å skrive gode 
prosjekter innenfor en 
smal ramme. 

Strategisk utlysning som egenandel i 
et eksternfinansiert 
forskningsprosjekt. 

Prosjektene kan bli 
større. 

Vanskelig å planlegge. 

Matteuseffekt. 

Åpen utlysning 
Argumentet for en åpen utlysning der søkere fra alle fagene ved LLE inviteres til å søke har 
gjerne vært at det bringer fram de beste og ikke minst de mest nyskapende prosjektene. 
Nyutdannede masterkandidater kan ha nyskapende ideer som ikke blir fanget opp av 
forskningsprosjekter eller strategiske utlysninger. Det åpenbare problemet er at det vil bli mange 
søknader innenfor svært ulike fagområder. Komitéarbeidet blir vanskelig, og det kan være 
krevende å avgjøre hvilket prosjekt som er best innenfor svært ulike fagfelter.  

Fagspesifikk utlysning 
Ved å lyse ut åpent innenfor et fag blir det langt enklere å sette ned en komité som kan treffe en 
beslutning. Det gjør det også mulig å styrke fag der rekrutteringen har vært dårlig. Om man 
velger å se på stipendiater som en undervisningsressurs, kan man også lyse ut et stipend i et 
fag som har få problemer med å dekke undervisningen. Man kan også tenke seg andre 
argumenter for fordeling, som at et fag har mange eller få ledige stillinger de kommende årene. 
Ved andre institutter har man lagt vekt på om tidligere stipendiater i faget har fullført 
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doktorgraden. Et spørsmål blir også om det er nok gode søkere til et fag. Om det er få søkere, 
kan vi komme til å ansette svakere søkere enn om vi lyste ut i konkurranse mellom flere fag. 

Strategisk utlysning 
Om man avgrenser en utlysning til et bestemt tema innenfor et fag, kaller vi det gjerne en 
strategisk utlysning. Man kan se et behov for å styrke forskningen innenfor et område som er 
svakt ved UiB eller i Norge. Områder som har vært nevnt de siste årene er for eksempel 
leksikografi, terminologi, navnegranskning, kunstig intelligens og dataspill. Mange andre 
områder kan også tenkes. Å øremerke et stipend på denne måten kan være et kraftfullt 
strategisk virkemiddel, men igjen kan det hende det er vanskelig å rekruttere gode søkere. Om 
området er svært smalt, kan det også hende søkerne finner det vanskelig å skrive gode 
prosjekter. 

Stipendiat som egenandel 
Ved UiB har det vært vanlig mange steder å love en stipendiatstilling som egenfinansiering i 
søknader om forskningsstøtte til NFR og EU. Det gjør det mulig å planlegge større prosjekter. 
Noen mener også at det gir søknadene større sjanse til å få støtte, ettersom det vitner om mer 
engasjement fra UiB. Min erfaring er at det ikke stemmer, eller i hvert fall er vanskelig å 
belegge. En slik fordeling gjør det litt vanskeligere å planlegge når en stipendiat blir ansatt, 
ettersom de fleste prosjekter ikke får støtte. Det vil også støtte ytterligere forskningsområder 
som allerede får solid støtte gjennom prosjektet. Et NFR-prosjekt ansetter for eksempel gjerne 
en postdoktor og en stipendiat finansiert av NFR, og da er det en vurdering om man skal styrke 
et sterkt prosjekt med ytterligere en stipendiat, eller om det er mer rettferdig å spre ressursene.  

Nedenfor har jeg satt opp en grafisk oversikt over stipendiater fra 2008 og fram til i dag, fordelt 
på fag. Den mørkeste fargen er stipendiater ansatt for LLEs stillingshjemler. Den lyse røde 
fargen er strategiske stillinger gitt av fakultetet, mens den lyse gule fargen er eksternt finansierte 
stipendiater og stipendiater ansatt ved høgskoler som ikke har eget doktorgradsprogram. 

Jeg ber om rådets meninger om hvordan disse stillingene skal lyses ut. 
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13 
 

IR-sak 11/21: Forskergruppeledelse (diskusjonssak) 
Notat til instituttrådet, av Anders Fagerjord 8. juni 2021 

LLE har for tiden 19 forskergrupper. De varierer mye i størrelse (se Tabell 2), og har også ulik 
aktivitet. Noen grupper arbeider tett sammen om felles problemstillinger, andre har mer preg av 
en seminarrekke. For noen forskergrupper er det viktigste å bygge fellesskap og å gi 
stipendiater en tilknytning. 

Det er frivillig å være med i forskergrupper, og det har vært regnet som en aktivitet som utføres i 
forskningstiden den enkelte har i stillingen sin. Noen ledere av de største forskergruppene har 
imidlertid uttrykt at det er mye arbeid å koordinere, uten at de opplever at det bringer 
forskningen deres framover. Det oppleves i en viss grad som dårlig bruk av forskningstiden, og 
de har ment at dette burde føres på arbeidsregnskapet. 

For meg virker det urimelig å føre forskergruppeledelse på arbeidsregnskapet for undervisning. 
Forskergrupper er ikke undervisning av studenter, og LLE har knapt med 
undervisningsressurser i nær sagt alle fag. 

Det virker mer rimelig å diskutere om forskergruppeledelse kan føres som administrasjon, altså 
arbeid som utføres i administrasjonstiden av stillingen. For en professor eller førsteamanuensis 
skal 8% av arbeidstiden brukes til administrative oppgaver. De fleste fyller ikke denne kvoten på 
arbeidsregnskapet om ikke de sitter i et styre, råd eller en sakkyndig komité. 

Jeg ber om instituttrådets råd i denne saken. 
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Tabell 2: Forskergrupper ved LLE 

Gruppe 
  

Medlemmer 
Nordisk språk  25 
Vitensbilder  19 
Digital kultur  18 
Antikken og den klassiske tradisjonen 18 
Mellomalderfilologi 16 
Tekst, handling og rom 13 
Radikal filosofi og litteratur 12 
Nordisk litteratur 12 
Elektronisk litteratur 11 
Sosiolingvistikk og språkendring 10 
Bruksbasert lingvistikk, 
andrespråkslæring og -undervisning 9 
Language models and resources 9 
Historie, retorikk og resepsjon 7 
1700  7 
Visuell kultur  4 
Teaterhistorie og dramaturgi 3 
Lov og kultur i det førmoderne nord 3 
Humlab  2 
Rett, retorikk og litteratur 1 

 


