
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 fram-
hevet 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 hoved-
mål 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. 

• 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  
 

IR-sak 29/20: Eventuelt 

 


