
Referat fra møte i Instituttrådet ved LLE  
 
Dato/tid: Torsdag 11. juni 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, Jill Walker Rettberg, Aidan Keally Conti, Jørgen Bakke, Christer 
Johansson, Christine Hamm, Torodd Kinn, Eli Kristine Knudsen og Keld Hyldig  
Fra gruppe B:  Are Bøe Pedersen og Marthe Grønsveen 
Fra gruppe C: Anna Kristine Polster og Vegard Sørhus  
Fra gruppe D: Sissel-Karin Leknes Torsvik  
Sekretær: fungerende administrasjonssjef Håvard Østrem Peersen. 
Til stede var også LLE’s representant i fakultetsstyret Ann-Kristin Helland Gujord  

Møteinnkalling og utsendelse av sakspapir ble godkjent. 
Referat fra møtet 20. mai ble godkjent. 

 
IR-sak 17/20: Orienteringssaker:  
Følgende saker ble gjennomgått: 

• Koronasituasjonen ved UiB pr. juni 2020. 

• Undervisningsplanlegging for høstsemesteret- status 

• Revidert instituttbudsjett pr. juni 2020 

• Oversikt over ansettelser ved LLE pr. juni 2020 
 

IR-sak 18/20: Valg på representanter til Instituttrådet fra gruppene b og d for høst 2020 – vår 2021 

Vedtak (enstemmig): 
Fra Gruppe B:  
Representanter: Stefan Drechsler og Marthe H. Grønsveen 
Vararepresentanter: Nina Stensaker og Tori Larsen 

Gruppe D: 
Representanter: Ruth Stokke Haaland, Sissel-Karin Leknes Torsvik, Eirik Fevang (med forbehold om at 
han fortsetter ved LLE til høsten), Markus Pold og Tron-Petter N. Aunaas  
Vararepresentanter (det var lagt fram tre forslag): Arnt Robert Leganger, Kine-Lise Madsen Skjeldal 
og Kamilla Vattekar 

IR-sak 19/20: Budsjettforslag 2021, innspill til fakultetet 

Det ble ikke gjort vedtak. Blant annet følgende momenter ble framhevet i diskusjonen: 

Nordisk litteratur: en forventer økt tilstrømming av studenter til lektorprogrammet i norsk, til 
bachelorprogrammet i norsk som andrespråk og til Prisme. Tiltak kan være å få til en bedre fordeling 
av masteroppgaveveiledning, og ansettelser i bi-stillinger. Det er også stor etterspørsel etter etter- og 
videreutdanningstilbud i nordisk, som KFK. 

 
Digital kultur: faget trekker til seg mange studenter, som medfører behov for mer undervisning og 
veiledning.  

 

Kunsthistorie: Det er innledet et arbeid for å forbedre bachelorprogrammet, som henger 

dårlig sammen.   Kunsthistorie arbeider også med en søknad til DIKU på 5 millioner kroner til 

digital undervisning. 



Lingvistikk: I 2021 går to ansatte ved lingvistikk av, kun én av disse stillingene blir erstattet. 

Eventuelle kutt i undervisningstilbudet, som allerede er begrenset, føre til stor nedgang i 

studiepoeng fra høsten 2021.  

Teatervitenskap er et annet fag med få ansatte, som i dag underviser for mye.  

Forskning: LLE vil være like aktive med å søke midler om ekstern finansiering i 2021 som 

tidligere. To av instituttets forskere forbereder søknader til NFR om SFF. Instituttet får 

inntekter fra disse prosjektene, som betyr mye for driften. 

Aktiviteten ved Revisjonsprosjektet og NO-AH vil fortsette inn i 2021. Med bakgrunn i 

stortingsproposisjonen om Lov om norsk språk, skulle det være mulig å hente finansiering 

over statsbudsjettet for en satsing på terminologi.  

Både Elektronisk litteratur og lingvistikk har fagmiljø av høy internasjonal standard, men 

miljøet ved lingvistikk er sårbart. Infrastrukturprosjektet Clarino + må ha et eget leiested for 

å synliggjøre flyten av inntekter og utgifter. Leiestedet er lagt dirkete under LLE's annuum og 

vil kunne påvirke instituttets driftsbudsjett på en uheldig måte. 

Bemanningsplanen: Flere fag ved LLE har kritisk liten størrelse, og bør styrkes med en ekstra 

ansatt: Norsk som andrespråk, nordisk fagdidaktikk, lingvistikk, teatervitenskap og digital 

kultur. Det ble også pekt på at endringer i Statsansatteloven gjør det vanskeligere å ansette 

midlertidig for å avhjelpe undervisningen. 

Stipendiat- og postdoktorstillinger bør fordeles gjennom grundige strategiske vurderinger. 

 

LLE’s kontorlokaliteter er nå utnyttet 100 %. Et rimelig anslag er at vi får 5 nye personer i 

2021, og vi trenger nye arealer for disse. 

Innspill til departementet: det er behov for kompetanseoppbygging innenfor fagområdene 

terminologi og stadnamngransking, og vi vil foreslå opprettet to stillingen innenfor 

terminologi og en innenfor stadnamngransking. I tillegg ør det etableres studieplasser 

innenfor disse fagområdene. 

IR-sak 20/20: Eventuelt 

Følgende møteplan for instituttrådet for høsten 2020 ble vedtatt: 

Torsdag 3. september 
Torsdag 22. oktober 
Torsdag 3. desember 
 

 

   
 


