
 
 

Referat fra møte i Instituttrådet ved LLE  

 

Dato/tid: Torsdag 24. oktober 2019, kl. 09:15-kl.11:00 

Sted: Rom 435, HF-bygget 

Til stede: 

Instituttleder Anders Fagerjord 

Fra gruppe A: Erik Bjerck Hagen, Jill Walker Rettberg, Aidan Keally Conti, Sigrun Åsebø, 

Christine Hamm, Anders Gullestad, Eli K. Knudsen og Keld Hyldig  

Fra gruppe B: Tori Larsen 

Fra gruppe C: Vegard Sørhus og Asle Leidland 

Fra gruppe D: Markus Pold, Eirik Fevang og Sissel-Karin Leknes Torsvik  

Sekretær: fungerende administrasjonssjef Håvard Østrem Peersen 

Dagsorden 

 Notat om instituttstrategi var ikke sendt ut som forutsatt i innkallingen. 

Møteinnkallingen ble likevel godkjent, med henvisning til at instituttleder Anders 

Fagerjord ville legge fram for møtet en skisse som utgangspunkt for videre diskusjon. 

 Referatet fra møtet 29. august 2019 ble godkjent. 

 IR-sak 24/19: Orienteringssaker  

- Regnskapsrapport pr. 30.09. 2019 (vedlagt møteinnkallingen)  

- Utlysning av midler til infrastrukturtiltak. Anders Fagerjord orienterte: 

   Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiB har lyst ut 15 millioner 

   kroner til infrastrukturtiltak, der fakultetene kan søke om inntil tre prosjekter  

   hver innen 1. desember. LLE har meldt inn til HF mulige prosjekter knyttet  

   til Språksamlingene ved UB, og instituttets Talebank    

- Status for tilsettinger. Muntlig orientering ved Anders Fagerjord 

- På spørsmål fra Eli Kristine Knudsen opplyste instituttleder Ander Fagerjord     

   at møtet 26. september ble avlyst fordi det ikke forelå saker til behandling. 

 

R-sak25/19: Revisjon av Instituttets strategi 

Anders Fagerjord innledet til debatt med å ta utgangspunkt i at den viktigste aktiviteten ved 

instituttet er de vitenskapelige ansattes forskning og publisering og formidling av forsknings-

resultatene til studentene gjennom undervisningen, der hovedutfordringen er i sikre de 

ansattes forskningstid. Det ble ikke fattet vedtak i saken. Et utkast til strategi for LLE 2020-22 

vil bli lagt fram for allmøte 15. desember, og endelig behandlet i instituttrådet 28. november. 

 

IR-sak 26/19: HMS-plan for 2019 (vedlagt) 

 Enstemmig vedtak: 

Instituttrådet godkjenner den framlagte HMS-planen for 2019, under forutsetning om 

at det legges til et punkt som beskriver hvordan HMS-avvik skal meldes inn. 

 

IR-sak 27/19: Eventuelt 

Det ble ikke meldt saker til eventuelt.  

 

Bergen, 25. november 2019 

 

 

Anders Fagerjord       Håvard Østrem Peersen 



 
 

 

 


