
Universitetet i Bergen 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) 

___________________________________________________________ 

REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE  

Stad: Rom 435, HF-bygget 

Dato/ tid: torsdag 27. april kl. 10.15 

Møtt: Øivin Andersen, Knut Ove Arntzen, Ann-Kristin Helland Gujord, Per Olav Folgerø, Jill Walker 
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Lise Kristiansen, Trude Bukve, Florian Schreck, Steinar Sælebakke, Hanne Henriksen, Steven Flett-
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Til dagsorden: Innkalling og sakspapir godkjent. 

 
IR-sak 14/17 Orienteringssaker 

-Stillinger under tilsetting: Fire stipendiatstillinger med tilsetting fra 1. august, innstilling rett 

rundt hjørnet. Førstekonsulent ved etter- og videreutdanningen sendt til tilsettingsrådet. 

Studiekonsulenten ved kunsthistorie: Et års vikariat lyses ut.  

Komitéen for førsteamanuensis i nordisk språk er i gang med arbeidet. Det har vist seg noe 

vanskeligere å sette sammen komité for førstestillingen i allmenn lingvistikk, men løsning er i 

sikte. De to førstestillingene skal etter planen ha oppstart 1. januar 2018. 

-Regnskap per 31. mars 2017: Administrasjonssjefen orienterte. Foreløpig ser det ut som 

budsjettet holder, men vi må være særlig oppmerksomme på lønnsutgifter (alt fra vikarmidler 

til honorar og annen type lønn), da dette fortsatt er vår største utgiftspost.  

-Dekanvalet: Jørgen Sejersted stiller til valg som dekan, sammen med Anne Beate Maurseth 

(allmenn litteraturvitenskap) og Claus Huitfeldt (filosofi). Maurseth er per i dag 

forskningsleder ved LLE, instituttleder begynner arbeidet med å finne en erstatter. 

-Val til nytt instituttråd for perioden H2017-V2020: Instituttleder oppmuntrer alle til å engasjere 

seg i lokaldemokratiet. 

-Publikasjonspoeng ved LLE 2016: Forskningsrådgiver Peersen leverte et notat som viser at LLE 

i 2016 så en positiv utvikling når det gjelder publikasjonspoeng. Instituttets forskere oppnådde 

i 2016 123,6 poeng, mot 80 poeng i 2015. LLE står for nærmere en tredjedel av HFs samlede 

resultat i 2016. 

-Æresdoktor 
 

 

Vedtak: 
Orienteringssakene er tatt til orientering. 

 

 

 



IR-sak 15/17 Diskusjonssak: omgjering av stipendiatheimlar til postdoktorstillingar 

Møtet ga bred støtte til en omgjøring av stipendiathjemler til postdoktorstilling(er). Videre ble det gitt 
bred støtte til ideen om svak prioritering i utlysningsteksten. 

   

Vedtak: 

 Saka vart diskutert. 

 

IR-sak 16/17 Diskusjonssak: stillingssituasjonen ved LLE 2018-2022 

Vedtak: 

 Saka vart diskutert. 

 

IR-sak 17/17 Eventuelt 

LLE får fra august sin første ph.d. rekruttert gjennom NFRs program for offentlig sektor-ph.d. 

Kandidat Henning Skarbø er ansatt ved Helse Vest, og skal arbeide med en avhandling innen digital 

kultur, med Jill Walker Rettberg som veileder. 

 

Møtet hevet kl. 12.15. 

 

Siri Fredrikson, adm.sjef/sekretær 

 


