
Referat fra møte i Instituttrådet ved LLE  
Dato/tid: Torsdag 2. september 2021 kl. 10.15-13  
Sted: Seminarrom K, Sydneshaugen skole  
  
Til stede: Keld Hyldig, Else Berit Molde, Thorsteinn Indridason, Astrid Ensslin, Sigrun Åsebø, Stefan 
Drechsler, Martin Myklebust, Arnt Robert Leganger, Anders Fagerjord, Siri Fredrikson.   
   
Innkalling og sakspapir godkjent, med merknad om at sakspapir dessverre ikke ble sendt ut i forkant 
av møtet. 
   
IR-sak 13/21: Orienteringssaker    

 Koronasituasjonen ved UiB per september 2021: situasjonen og tiltakene er uendret 
per i dag. 
 Tilsettinger i arbeid: ansettelsessakene tar en stor del av arbeidskapasiteten til 
ledelsen og administrasjonen. Prosessene er trege, mange snublesteiner. 
 Regnskapsorientering: Instituttleder orienterte, også om UiBs regnskapsmodell. Store 
forsinkelser i blant annet lønnsutbetalinger gr. innføring av nytt økonomi- og 
personalsystem, det er derfor noe vanskelig å få korrekte regnskapstall per august. Men 
grovt sett kan vi si forbruket per august følger budsjettet. 
 Saker til fakultetsstyremøtet  
 

IR-sak 14/21: Orientering om styrets arbeid og kompetanse  
Instituttleder orienterte, og ga en gjennomgang av reglementene som setter rammene for 
instituttrådets arbeid. LLEs reglement er utdatert, og må oppdateres snarest mulig. Instituttleder 
understreket at instituttrådet skal være et samarbeidsorgan som skal arbeide for instituttets beste. 

- Møter i IR: Gyldig fravær fra obligatorisk aktivitet for studentene? Sekretær sjekker. 
- Kommunikasjon ut til instituttets ansatte: Hva skal kanalen være, nå som man ikke har 

representanter fra hvert enkelt fag? 
- Sakspapirene må være klare i god tid, også for å sikre kommunikasjon til hele instituttet. 

 
Møteplan for høsten vedtatt: 2. september, 21. oktober, 11. november, 2. desember. 
  
IR-sak 15/21: Presentasjon av LLEs situasjon og strategi  
Instituttleder orienterte om universitetets rammer, om instituttets rammer og strategi. 
 
IR-sak 16/21: Fordeling av stipendiatstillinger i 2022  
Instituttrådet ba om at instituttleder legger frem forslag til fordeling av ledige hjemler, med langsiktig 
plan for rekruttering, i neste møte.  Videre ble det fremhevet at instituttet må sikre en rimelig 
fordeling av hjemler til de ulike fagmiljøene over tid. Det ble fremhevet i møtet at det å sikre at alle 
har tilgang til en ph.d.-hjemmel er en måte å ivareta fagmiljøene våre på. 
 
IR-sak 17/21: Eventuelt  
Studentrepresentantene understreket behovet for målrettet arbeid for å sikre aktive fagutvalg, og 
behovet for støtte fra instituttet til revitalisering av det tverrfaglige Instituttutvalget. 
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