
Referat fra møte i Instituttrådet ved LLE 
 
Dato/tid: Torsdag 3. desember 2020, kl. 10.15 - kl. 12.15 
 
Sted: Møtet ble avviklet som videokonferanse ved hjelp av Zoom 
Til stede: 
Instituttleder Anders Fagerjord 
Fra gruppe A: Anders Kristian Strand, Aidan Keally Conti, Christer Johansson, Christine Hamm, Torodd 
Kinn, Eli Kristine Knudsen og Keld Hyldig 
Fra gruppe B: Marthe Grønsveen 
Fra gruppe C: Anna Kristina Polster og Vegard Sørhus 
Fra gruppe D: Markus Pold, Ruth Stokke Haaland, Arnt-Robert Leganger og Kine-Lise Madsen Skjeldal 
Sekretær: administrasjonssjef Siri Fredrikson 
Ikke møtt: Tron-Petter N. Aunaas 
Forfall: Stefan Drechsler 
 
Ann-Kristin Helland Gujord og Jorunn Nedreberg deltok som observatører. 
 
Møteinnkalling og utsendelse av sakspapir ble godkjent. 
Referat fra møtet 22. oktober 2020 ble godkjent 
 
IR-sak 30/20: Orienteringssaker 

• Koronasituasjonen ved UiB per desember 2020. Anders Fagerjord orienterte. Ingen store 
endringer. Planlegger for neste semester som vi planla for H20. Men store restriksjoner på areal, 
så mye må planlegges som digitalt. Og så må vi være forberedt på raske endringer i 
smittesituasjonen. Arnt Robert Leganger hadde spørsmål om utgifter til infrastruktur (bredbånd, 
nett) for studentene i forbindelse med møter og undervisning. Instituttledelsen vil se på mulige 
løsninger, og ta saken videre i organisasjonen. 

• Undervisning og forskning ved LLE i 2020. Anders Fagerjord ga en oppsummering av tilstanden 
ved instituttet, med tanke på utarbeidelse av både strategiske planer og budsjett neste år. Vi har 
som mål å øke antall kvalifiserte førstevalgsøkere, og å sikre at færre faller fra studiene før de 
fullfører grad. I snitt 44,7% av ba-studentene i kullene frem til 2016 sluttet før fullført grad ved 
LLE, mens tallene for 2017 er noe bedre. Fagerjord presenterte statistikk for instituttet, og det ble 
diskusjon rundt ulike mulige forklaringer, tiltak, etc. Når det gjelder forskningen, er nok denne 
påvirket av korona på en del ulike måter. Blant annet har flere rapportert at undervisningen har 
vært ekstra krevende inneværende år, på bekostning av forskningen. Vi venter fortsatt på svar på 
2020-utlysningen til NFR, og vi har flere søknader for den kommende søknadsrunden til både NFR 
og ERC. 

• Innkjøp av utstyr for hjemmekontor: Håvard Peersen orienterte. Stort sett alle har nå bærbar pc, 
mus og tastatur, ev. også fått ekstra skjerm, kontorstol, hev/senk-bord. Nye videotårn er klare for 
utlån, henvendelser til førstelinjetjenesten. 

•  Regnskap pr. november 2020: Håvard Peersen orienterte. Undervisning og sensur: ca. 200 000 til 
gode, går nok ned mot null ved årsskiftet. 1,1 millioner er ført som frikjøp, vil komme ytterligere 
70-80 000 i desember. Per 30. november har instituttet et overskudd på annuum på ca. 360 000 
kroner. Det vil si at vi trolig styrer mot null ved årsskiftet. 

•  Gjennomføring av medarbeidersamtaler ved LLE: Anders Fagerjord orienterte. Pålegg fra U-
styret, legge til rette for at alle medarbeidere får samtale hvert år. Instituttledelsen har jobbet 
videre med forslaget som kom frem i forrige IR-møte, og vi foreslår nå at det kommer inn en ny 
HR-koordinator i ledergruppen (rollen er tiltenkt Håvard Peersen). Videre er det nytt at 
undervisningskoordinator også skal få delegert ansvar for en del av medarbeidersamtalene. I 
diskusjonen under dette orienteringspunktet ba Knudsen om at dette diskuteres bredere og 
åpnere, særlig med tanke på at det i modellen for gjennomføring av medarbeidersamtaler er lagt 
opp til at fagkoordinator for Norskkursene får ansvaret for Norskkursene. Hamm ba om atdet 
også utarbeides retningslinjer for gjennomføring av medarbeidersamtalene. 



•  Ny ARK-undersøkelse 2021: Håvard Peersen orienterte. Vi må ta stilling til hvilken 
gruppeinndeling vi vil bruke i undersøkelsen, og dette må vi lande i løpet av desember. Peersen, 
Fredrikson og verneombudene vil samarbeide tett i arbeidet med ARK. 

• Revisjon av HMS-plan 2020/2021: Anders Fagerjord orienterte. HF skal vedta ny plan i 
desembermøtet, og LLE må derfor revidere sin etter den overordnede er vedtatt ved fakultetet. 
Et av punktene varsles det uansett endringer for: Gaver og påskjønnelser ved jubileum og avgang 
– instituttet har hatt tradisjon for høye budsjett. Her må vi gjøre endringer, slik at vi er på linje 
med statens reglement. 

• Tilsettinger i arbeid per november 2020: Anders Fagerjord orienterte. Har foretatt ca. 28 
ansettelser før årsslutt. Tids- og arbeidskrevende prosesser. 

• Nytt instituttråd fra 1. august 2021: Anders Fagerjord orienterte. Skal vi ha 9 eller 11 medlemmer 
i det nye rådet? Dette må vi se nærmere på til våren. 

 
IR-sak 31/20: Strategisk handlingsplan (vedtak) 
 
Anders Fagerjord innledet. Vi har vedtatt en strategiplan med åtte hovedmål, og forslaget til 
handlingsplan skal hjelpe oss nå disse målene. 
 

Vedtak (enstemmig): 
Instituttrådet vedtar den foreslåtte strategiske handlingsplanen for LLE. 
 

IR-sak 32/20: Retningslinjer for tildeling av forskningsmidler (diskusjonssak) 
 

Vedtak: 
Instituttrådet tar retningslinjene til orientering. 
 

IR-sak 33/20: Møteplan for første halvår 2021 (vedtakssak) 
 
Forslag til møtedatoer vedlagt innkallingen til møtet. Det er også mulig at vi må legge inn et møte i 
februar for å få vedtatt budsjettet. 
 

Vedtak (enstemmig): 
Instituttrådet vedtar følgende møteplan for vårsemesteret 2021: 28. januar, 18. februar, 18. 
mars, 6. mai, 10. juni. 
 

IR-sak 34/20: Eventuelt 
 
Torodd Kinn tok opp en bekymringssak vedr. bemanningsplanen, og mer spesifikt bemanningen på 
nordisk. Ifølge dokumentene fra fakultetsstyret har nordisk et underskudd på 8.2 stillinger, allikevel skal 
faget ha nullvekst. Har allerede redusert betraktelig i undervisningstilbudet, det er ikke mulig å kutte 
mer i faglige tilbud. Situasjonen på faget må tas alvorlig, og saken må tematiseres av instituttledelsen 
inn mot fakultetet. Fagerjord følger opp. 
 
 
Bergen, 3. desember 2020 
 
 
Anders Fagerjord         Siri Fredrikson 


