
 
 

Referat fra møte i Instituttrådet ved LLE  

 

Dato/tid: Torsdag 29. august 2019, kl. 09:15-kl.11:00 

Sted: Rom 435, HF-bygget 

Til stede: 

Instituttleder Anders Fagerjord 

Fra gruppe A: Jill Walker Rettberg, Aidan Keally Conti, Jørgen Bakke, Christer Johansson, 

Torodd Kinn, Anders Gullestad, Eli K.Knudsen (gikk fra kl. 10:00) og Keld Hyldig  

Fra gruppe B: Marte Grønsveen og Ragnhild Solberg 

Fra gruppe C: Vegard Sørhus og Signe Nilssen 

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

Målfrid Bårdsnes 

Sekretær: fungerende administrasjonssjef Håvard Østrem Peersen 

Dagsorden 

 Innkallingen til møtet ble godkjent.  

 Referatet fra møtet 13. juni 2019 ble godkjent. 

IR-sak 19/19: Orienteringssaker 

 Regnskap for LLE pr. 31. juli 2019: Håvard Ø. Peersen orienterte. Regnskapsoversikt 

med kommentarer var sendt ut med møteinnkallingen. 

 Handlingsplan for forskningsinfrastruktur ved HF. Anders Fagerjord orienterte. 

Handlingsplanen, som skal legges fram for fakultetsstyret 3. september 2019, var 

sendt ut med møteinnkallingen. Det ble bemerket at handlingsplanens intensjoner var 

de beste, men at den bar preg av mangler med tanke på gjennomføring. 

 Status i tilsettinger ved LLE: Anders Fagerjord ga en muntlig orientering, som er 

oppsummert i eget vedlegg til møtereferatet. 

 Begrenset adgang til å inngå midlertidige arbeidskontrakter, konsekvenser for 

undervisningsplanlegging m.v. Anders Fagerjord orienterte. Essensen er at all 

studieplanlagt undervisning skal gjennomføres av faste tilsatte, og vikarer kan ikke 

engasjeres uten utlysning. 

 

 

IR-sak 20/19: Valg av representanter til instituttrådet fra gruppe B (vedtakssak) 

 

Enstemmig vedtak: 

 

Instituttrådet ved LLE godkjenner Marthe Hatlen Grønsveen og Are Bøe Pedersen 

som representerer til rådet fra gruppe B for 2019/2020, med Nina Stensaker og Tori 

Larsen som vararepresentanter. 

 

 

IR-sak 21/19: Revisjon av instituttets strategi (diskusjonssak)  

 

Et notat fra Anders Fagerjord med en beskrivelse av dagens situasjon var sendt ut sammen 

med møteinnkallingen. I diskusjonen ble det blant annet fremhevet av LLE er et heterogent 

institutt med en blanding av små og store fag, som har ulike utfordringer med tanke på 

undervisning så vel som forskning. 



 
 

 

Notatet skal være underlagsmaterialet for møtene som Anders Fagerjord skal ha med 

fagmiljøene enkeltvis, og merknadene som kom under møtet vil bli innarbeidet.  

  

 

IR-sak 22/19: Revisjon av HFs utfyllende regler for styringsorganene – instituttrådene      

(diskusjonssak) 

 

Håvard Ø. Peersen orienterte. Brev fa fakultetet datert 21. juni om saken var lagt ved 

møteinnkallingen. Essensen er at en ikke lenger kan dele gruppe A opp i mindre valgkretser, 

for eksempel med utgangspunkt i fag og at gruppe D (studentene) skal ha minimum 20 % av 

representantene. Det er ikke lenger reglementsfestet at gruppe A skal ha flertall. Fakultetet 

foreslår at en går tilbake til en ordning med instituttråd med 9 eller 11 representanter. 

 
De fleste var opptatt av at det vil bli mindre kunnskap om de ulike fagene i et råd med færre 

medlemmer. Hvorvidt gruppa A skal ha rent flertall alene eller ikke ble det fremmet ulike syn 

på. Hvis gruppe A skal ha rent flertall, vil det måtte bli et ulikt tall representanter fra gruppene 

B og C (1 representant fra den ene gruppene, og 2 fra den andre). 

 

IR-sak 23/19: Eventuelt  

 

Det ble ikke meldt saker. 

Bergen, 26. august 2019 

Anders Fagerjord      Håvard Østrem Peersen 

instituttleder       fungerende administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vedlegg til referat fra IR-møte ved LLE 29. august 2019  

 

IR-sak 19/19: Orienteringssaker - Status i tilsettinger ved LLE 

 

Tiltrådte før ferien:  

Seniorkonsulent Amund Sørås, fast stilling for EVU og førstelinje 

Forsker Line Hjorth, 30% stilling på Frode H. Pedersens prosjekt strafferettens fortellinger. 

Stipendiat Mikkel E. Paulsen, på Revisjonsprosjektet 

Stipendiat Julián Valle, på Helen Frances Leslie-Jacobsens prosjekt Transformations of 

Medieval Law 

Førsteamanuensis i nordisk språk Helga Mannsåker 

Tiltrådte etter ferien: 

Postdoktor Tania Espinoza, på Gisle Selnes’ prosjekt om vold og estetikk 

Postdoktor Stefan Drechsler, middelalderforskning/middelalderklyngen  

Postdoktor Synnøve Myking, også på Helen Frances Leslie-Jacobsens prosjekt  

Studiekonsulent Martin Myklebust, fast stilling 

Helga Ramstad Vatsaas, vikar fram til februar 2020. 

Nick Montfort, førsteamanuensis II i digital kultur 

 

Har takket ja til ansettelse, begynner senere: 

Studiekonsulent Regine Espeland Lunde  

Rådgiver (norskkursene): Tonje Sperrevik 

Førsteamanuensis i nordisk språk Kari Kinn 

 

Ansettelser i prosess  

Førsteamanuensis i teatervitenskap: innstilling sendt til fakultetet 

Førsteamanuensis i norsk som andrespråk: innstilling sendt til fakultetet 

Leksikograf for revisjonsprosjektet, 2-årig prosjektstilling: innstilling sendes til fakultetet 

senest i uke 37 

Postdoktor på Jill Walker Rettbergs prosjekt Machine Vision: søknadsfrist gått ut, intervjuer 

medio september 

Redaktør for Norsk Ordbok A-H: søknadsfrist gått ut, intervjuer medio september 

 

Stillinger som er lyst ut: 

Førsteamanuensis i norsk som andrespråk: søknadsfrist 1. september 

Studieleder: søknadsfrist 8. september 

Førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap: søknadsfrist 15. september 

Førsteamanuensis i digital kultur: søknadsfrist 15. september  

Stillinger som er under planlegging for utlysning: 

Vikariat for administrasjonssjef fram til sommeren 2020 

Førsteamanuensis i digital kultur 

Førsteamanuensis i teatervitenskap 

 


