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REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE                                       

Stad: Rom 435, HF-bygget  
Dato/ tid: torsdag 31. august kl. 10.15  

Møtt: Rolf Beev (for Daniel Apollon), Arild Linneberg, Aidan Keally Conti, Jørgen Bakke, 
Christer Johansson, Anders Gullestad (for Torodd Kinn), Endre Brunstad (for Christine 
Hamm), Eli Kristine Knudsen, Keld Hyldig, Per Sigmund Sævik Bøe, Trude Bukve, Vegard 
Sørhus, Anne Berit Apold, Jessica Hildonen, Anders Kvale, Målfrid Bårdsnes, Aleksander 
Morland 
 
Observatører: Ann-Kristin Helland Gujord, Sigrun Åsebø, Jens Eike Schnall 
 
 
Til dagsorden  

• Presentasjonsrunde.  
• Innkalling og sakspapir ble godkjent, med kommentar om at det var vanskelig å åpne 

sakspapirene, uklar språkbruk i innkallingen, samt at det skulle fremgått tydeligere at 
enkelte vedlegg manglet. 

• Referat fra 15. juni ble godkjent. 

 

 

 IR-sak 23/17 Orienteringssaker  

-Stillinger under tilsetting: Tilsetting av nye stipendiater er pågående med planlagt 
ferdigstilling i slutten av oktober. Tre nye studie- og eksamenskonsulenter er tilsatt i 
administrasjonen. Det arbeides med tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis.  
 
-Regnskap per 31. juli 2017: Det manglet grunnlag for å kunne orientere, saken tas opp på 
nytt i oktober.  
 
-Budsjettinnspelet 2018: Instituttleder orienterte om status for budsjettinnspill fra LLE.  
 
-HUMEVAL: Instituttleder orienterte kort om prosess for oppfølging  
 
-HF2018: Orientering om status for arbeid. 
 
  Vedtak: 
  Orienteringssakene er tatt til orientering 

 
 
IR-sak 24/17 Fakultetsstyresakene 
Det er ønsket at en orientering om kommende saker i fakultetsstyret skal være et fast punkt til 



diskusjon i IR, med forslag om at representanter inviteres til møte og får mulighet til å lufte 
saker og synspunkter i rådet. Instituttleder orienterte om enkelte saker i kommende møte i 
fakultetsstyret: budsjett, stillingsstopp i 2018. Fakultetsstyrerepresentant for LLE orienterte 
også om hovedpunkter i innkallingen.  

  Vedtak: 
  Saken ble diskutert. 

 

IR-sak 25/17 Arbeidsgrunnlaget for instituttrådet 
Instituttleder orienterte om gjeldende reglement, funksjon og praksis for instituttrådet, samt 
status for instituttstrategien.  

  Vedtak: 
  Saken ble diskutert. 

 

IR-sak 26/17 Godkjenning av ny nestleder for instituttet 
IR ble bedt om å godkjenne forskningsleder Jens Eike Schnall som nestleder for instituttet.  

  Vedtak: 
  Jens Eike Schnall godkjennes som nestleder 

 

IR-sak 27/17 Fastsetting av antall postdoktorstipend 
Instituttleder orienterte om prosess omkring utlysing og tilsetting av postdoktorer. 

Det ble diskutert hvorvidt fagmiljøene bør delta med faglige koordinatorer som observatører i 
komiteene som skal vurdere søkerne.   

Vedtak:  
LLE tilsetter i tre postdoktorstillinger innenfor den gjeldende utlysings- og 
tilsettingsrunden høsten 2017. Antall tilsettinger i ph.d.-stipenda blir 
tilsvarende justert innenfor den disponible rammen. 

 

IR-sak 28/17 Refleksjoner over instituttet 
Notat fra instituttleder ble lagt frem for gjennomlesing og diskusjon.  

Vedtak: 
Saken ble diskutert. 

 

IR-sak 29/17 Eventuelt 
Ingen saker 

  
  
Aleksander Morland, sekretær  

 


