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INNKALLING og DAGSORDEN for dagens møte. 

Godkjent. 

  

2011/06 Organisering på nivå 4 – ledelse og laboratorieorganisering 

Vedlegg:  

2012_10_01 Innspill til fakultetet om omorganisering på nivå 4 

2012_10_02 Fakultetsstyrets behandling av organisering på nivå 4 

2012_10_03 Protokoll Fakultetsstyremøtet 11. desember 2012 

 

Instituttleder orienterte. IGs innspill til fakultetet er basert på strategidokumentet om 
omorganisering, men med CEED inkludert.  

Instituttet har behov for nærmere informasjon om CEED så instituttleder vil be Carmen 
Gaina informere på Klækkenseminaret. Instituttleder har bestemt at tidligere leder av 
PGP, i en overgangsfase, vil lede en undergruppe av den nye seksjonen for «Geologi og 
geofysikk» og få plass i ledergruppen på IG inntil ny instituttleder tiltrer. 

Laboratoriene på IG har siden 2010 vært ledet av en vitenskapelig ansatt. Dette har 
fungert utmerket. Da laboratoriebruken primært er knyttet til aktiviteten i det som blir 
den nye seksjonen for «Geologi og geofysikk», er det naturlig at laboratoriene hører 
inn her. Seksjonsleder vil, på sikt, fronte laboratoriebudsjettet sammen med lableder. I 
følge tidligere avtaler, må organisasjonsmodellen først evalueres. Instituttrådet gir sin 
støtte til at Instituttleder, innen midten av januar 2013, utarbeider mandat, tidsplan og 
forslag til sammensetning av et evalueringsutvalg i hht det som er beskrevet i 
møteinnkallingen.  

  

  

2012/03 Instituttstyret, funksjonstid for instituttrådet 

Instituttrådet aksepterer å fungere frem til instituttstyret er konstituert. 

 

  

INFORMASJONSSAKER:   

2012/12 Omorganisering av økonomifunksjonen  

Fakultetet har vedtatt clustermodellen med tre clustere. Omorganiseringen skal være 
klar 17. juni 2013. 
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 Status strategi 

Instituttleder informerte om at det primært er bemanningsplanen som gjenstår og at 
man vil la dette bero til ny instituttleder er på plass. Studentrepresentanten påpekte 
problemer med underkapasitet på undervisningssiden. Instituttrådet anbefaler at man, 
ved fremtidige ansettelser, legger vekt på undervisningsansvaret. Dette vil bli nærmere 
diskutert på Klækkenseminaret i begynnelsen av januar 2013.  

 

  

 Endring av prosedyre for utnevning av vurderingskomiteer 

Ansvaret for utnevning av vurderingskomiteer flyttes fra fakultet til institutt som 
innstillende organ. 

 

  

 Status stillinger 

Instituttleder informerte. 

1) Dynamisk meteorologi. Rapporten er klar og skal oversendes fakultetet. 

2) Hydrologi. Intervju planlegges. 

3) Sedimentologi. Evalueringskomiteen arbeider med saken, rapport ventes 
medio februar. 

4) II-stilling i rock physics. To kvalifiserte søkere. 

5) II-stilling i optisk mineralogi. Har tatt tid å få på plass komité, men den er nå i 
arbeid 

6) 50% av en stilling tildelt PGP fra fakultetet er blitt frigjort ved at Marcin 
Dabrowski går ned i halv stilling. Stillingen er utlyst innen continuum 
modellering med søknadsfrist 1. januar. 

7) Tungregnestilling. Utlyst.  
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