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Sak 2014/52: Økonomi – budsjett 2015 og langtidsbudsjett 

 

Vi har en utfordrende situasjon med stort underskudd. Det er et krav at underskuddet skal 

salderes i løpet av langtidsbudsjettperioden. Dersom vi fastholder kostnadsnivået, klarer vi 

ved hjelp av økte inntekter å redusere underskuddet. Men, det er urealistisk å tro at Geofag 

skal balansere økonomien i løpet av inneværende langtidsbudsjettperiode. Vi har ikke 

inkludert CEED i de påfølgende tabeller og kommentarer. Dette fordi senterbevilgningen som 

CEED disponerer på sin basis er øremerket fra UiO sentralt. Instituttstyret har således ikke 

disponeringsmyndighet over disse midlene.   

 

Inntekter fra KD 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rammebevilgning KD 66 916 78 659 80 867 80 171  78 285 78 148 

 

Tabellen viser vår rammebevilgning. 2015 er vedtatt mens de påfølgende årene er basert på 

simuleringer av forventet produksjon. 

Rammetildelingen viser en markant økning fra 2014 til 2015 på hele 11,7 millioner. 

Tildelingen er basert på et glidende snitt av de tre siste kjente produksjonsår. Tildelingen for 

2015 baseres således på produksjon fra årene 2011-2013. Økningen fra 2014 til 2015 skyldes: 

 I 2015-bevilgningen er 2010 med 1,4 millioner i EU-inntekter byttet ut med 

rekordåret 2013 hvor vi mottok 15,4 millioner i EU-inntekter. Dette gir markant 

utslag på KD-bevilgningen til instituttet. Instituttet mottar fra 

Kunnskapsdepartementet 1,15 krone pr krone vi mottar på våre EU-prosjekter.  

 Vi har fått flere rekrutteringsstillinger i 2015. I tillegg er rundsum per 

rekrutteringsstilling økt med 65,000 kroner. Rekrutteringsstillingene har en 

tilsvarende kostnadsside og påvirker ikke instituttets resultat.  

 Internhusleien øker årlig med 1,912 millioner kroner på grunn av prisjustering og 

CEEDs nye lokaler i ZEB-bygget. Denne summen har en tilsvarende inntektsside og 

påvirker heller ikke instituttets resultat. 

Årsaken til nedgangen i KD-rammen fra 2017 er:  

 Rekordåret med 25 disputaser i 2012 faller ut av beregningsgrunnlaget.  

 Nedgangen i 2018 og 2019 skyldes en mer forsiktig budsjettering av forventede EU-

inntekter. EU-inntektene er vanskelig å forutsi og vi kan ikke legge oss på en linje 

hvor vi forventer stadig økende EU-inntekter. Institutt for geofag har i dag en 

forholdsvis stor portefølje av prosjekter under EU og instituttet har i gjennomsnitt 

mottatt 9 millioner i EU-inntekter de fem siste årene. Det er dette gjennomsnittet 

som er lagt i inntektssimulatoren. Vi er forsiktige med å legge inn for optimistiske 

prognoser da dette kan skjule den økonomiske realiteten instituttet er i.  

 I de to siste årene i langtidsbudsjettet har vi ikke lagt inn bevilgning til PGP som p.t. 

er 2 millioner årlig. Vi har ikke fått signaler fra fakultetet om bevilgning til lenger enn 

ut 2017. 
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KD-inntekter som skal dekke investeringer 

Instituttet har lagt inn 7,5 millioner i 2015 og 10 millioner i 2017 i KD-inntekter. Dette har 

sammenheng med at instituttet får ny SEM i 2015 og ønsker ny Mikrosonde i 2017. Begge 

disse inntektene har en tilsvarende kostnad på investeringer, så det er ikke noe nettobidrag 

til økning av rammetildelingen. Søknaden om finansiering av ny SEM’en ble innvilget i 2014. 

Prosessen rundt innkjøpet vil bli avsluttet tidlig i 2015 og vi forventer at en ny SEM vil være 

på plass i løpet av året. 

 

Det er også budsjettert erstatning for en del datautstyr. På grunn av instituttets økonomiske 

situasjon har vi ikke lagt inn nytt utstyr utover det som vi allerede har nevnt over.  

 

Utvikling i nettobidrag fra prosjekter 

Instituttet har i gjennomsnitt mottatt 13 millioner i årlig nettobidrag fra prosjektporteføljen 

de siste årene. Når vi legger inn alle aktive prosjekt i budsjettet, øker forventet nettobidrag til 

22 millioner. Dette skyldes både at vi har fått prosjekt som i større grad dekker instituttets 

indirekte kostnader og at vi har lagt inn forventet ekstern overhead på senterbevilgningen til 

CEED. Vi har også gjennomgått alle kontrakter og registrert eksternt frikjøp der dette 

manglet. Men, årsaken til økningen er muligens også at vi har prosjekt som ikke er korrekt 

totalbudsjettert. Alle prosjektene våre skal gjennomgås for å kontrollere om de er opprettet 

med riktige parametere på overhead og egenandel. Vår bekymring er at vi trekker for mye 

ekstern overhead ut av prosjektene med den konsekvens at prosjektene våre avsluttes med 

store underskudd. Det er en stor jobb å re-budsjettere prosjektporteføljen. Vi skal ta denne 

jobben i løpet av vårsemesteret 2015. Det forventete nettobidraget på 22 millioner fra 

prosjektene til instituttet er for høyt, et realistisk anslag er 17-18 millioner i nettobidrag i 

2015.  

 

Øvrige inntekter 

 Salgsinntektene ligger på ca en halv million årlig. Dette er diverse småbevilgninger fra 

eksterne partnere samt studenters egenbetaling til feltkurs. 

 Leiested er budsjettert med 1 000 000 pr år. Dette er forhåpentligvis altfor lavt. Vi 

ønsker ikke å legge inn høyere inntekter før vi vet hvordan leiestedsmodellen virker. 

 Øvrige inntekter er internt salg av diverse varer og tjenester samt 2,6 millioner i 

inntekter fra fakultetet for å kompensere for Geofags ansvar for fakultetets IT-

tjenester.   

 

Prosjektavslutninger 

Vi ønsker at våre prosjekt skal avsluttes nærmest mulig null. Før vi har re-budsjettert 

prosjektporteføljen er det usikkert hva som blir saldo på våre prosjekt ved avslutning. 
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Lønnskostnader 

Vi har hatt en nøye gjennomgang av fastlønnskostnadene på instituttet.  

 

Stillingskategori 2015 2016 2017 2018 2019 

Saksbehandler-/utrederstillinger 10,7 9,9 9,9 9,9 9,9 

Undervisnings- og forskerstillinger 38,0 40,1 39,3 39,6 39,5 

Ingeniører 15,2 14,9 14,9 14,9 14,9 

Professor II 1,6 1,4 1,0 0,9 0,4 

Rekrutteringsstillinger 30,4 30,0 29,0 27,9 27,9 

Mellomlederstillinger 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Grand Total 97,9 98,2 96,1 95,2 94,6 

 

Fastlønnskostnadene øker noe fra 2015 til 2016. Dette skyldes hovedsakelig at pensjonerte 

vitenskapelig ansatte erstattes i løpet av 2016. Nyansatte professorer eller førsteamanuenser 

er lagt inn tilsvarende 10,5 årsverk i langtidsbudsjettet. Kostnaden på basis er 9 millioner i 

langtidsbudsjettet. Det lave tallet skyldes at flere nyansatte er finansiert eksternt de første 

årene.   

 

Instituttet får finansiert 24 rekrutteringsstillingene fra fakultetet. Vi lønner i 2015 og 2016 

tretti årsverk på grunn av forlengelser ved barsel, sykefravær, økt undervisningsbelastning 

eller annet. Vi får refundert det meste av lønnskostnaden ved barselpermisjoner og 

sykemeldinger fra NAV. Dette er inntektsført i budsjettet. Men kostnaden ved forlengelsene 

må også synliggjøres. Derfor har vi lagt inn tre ekstra årsverk for å få mer realistiske 

kostnader i langtidsbudsjettet. Instituttet har og endel forlengelser på mer generelt grunnlag. 

Vi må vurdere en mer restriktiv politikk ved slike forlengelser. Ellers risikerer vi at 

insentivmidlene på 248,000 vi får pr disputas spises opp av forlengelsene. 

 

Merk at tre ingeniørstillinger er finansiert av fakultetet.   

 

Vi forventer 1,75 millioner i refusjoner fra NAV pr år i budsjettperioden. 

  

Driftskostnader  

Ser vi bort fra internhusleien, legger vi opp til årlige driftskostnader på ca. 16,5 millioner. Vi 

har gjennomgått driftskostnadene til instituttet for å se om vi kan skjære ned på noen poster. 

I en tid med økende antall studenter og med høy aktivitet på forskning er det problematisk å 

skulle kutte i driftsmidlene til instituttet. Men vi har hele tiden fokus på at kostnadene skal 

holdes på et lavt men forsvarlig nivå. 

 

Eksternt finansiert virksomhet 

Instituttets rammebevilgning bestemmes blant annet ut i fra inntekter på NFR og EU-

prosjekt.  Den resultatbaserte tildelingen som genereres på bakgrunn av aktiviteten på CEED, 

tilfaller Institutt for geofag. Derfor inkluderer vi CEEDs prosjekt i dette avsnittet om eksternt 

finansiert virksomhet. 

Vi vil i starten av 2015 ha 20 flere eksternt finansierte prosjekt enn vi hadde ett år tidligere. 

Dette er gledelig og viser at instituttets forskere er attraktive og interessante for bidragsytere 

og samarbeidspartnere. Med godt over 100 aktive prosjekt sier det seg selv at turnover’en er 
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høy. Vi har over 30 nye prosjekt hvert år. Vi forventer en økning i den eksternt finansierte 

porteføljen i årene som kommer. Vi skal, som tidligere nevnt, gjennomgå alle prosjekt i løpet 

av vårsemesteret 2015 for å kontrollere at nettobidraget fra prosjektene til basis er korrekt. 

Årsverksutviklingen samsvarer med forventet økning av nye prosjekt.  

EU inntekter 

Vi har i begynnelsen av 2015 hele 13 EU-prosjekt hvorav 10 utløser KD-bevilgning. Vi har 3 

ERC-prosjekt. EU-prosjekt med god finansiering er en forutsetning for at instituttets 

basisøkonomi skal få de inntektene vi trenger for å drifte instituttet. Det arbeides jevnt med 

søknadsskriving. Vi har i inntektssimulatoren lagt oss på status quo på EU-inntekter. Vi har 

budsjettert med 9 millioner på rammeprogram-prosjektene i langtidsbudsjettperioden.  Dette 

er kun realistisk dersom vi får nye EU-prosjekt som erstatter de tre prosjektene som avsluttes 

i 2015.  

 

NFR inntekter 

Vi har opplevd en signifikant økning i NFR-inntektene de siste årene. Vi får i underkant av 16 

millioner årlig bare på CEED. Vi har analysert inntektsgrunnlaget for å se om økningen i 

NFR-inntekter er realistisk.  En fordobling av NFR-inntektene på tre år kan virke urealistisk, 

men veksten synes å være reell. Vi har fått 18 nye NFR-prosjekt hittil i 2014. I tillegg kommer 

NFR-prosjektene som koordineres av industripartnere.  

 

Øvrige inntekter/prosjekter 

Vi forventer i gjennomsnitt 22 millioner i omsetning på øvrige prosjekt i 

langtidsbudsjettperioden.  
 

Vesentlige usikre forhold i budsjettet  

Institutt for geofag er inne i en positiv utvikling. Instituttet økte KD-bevilgningen på de 

resultatbaserte komponentene med 28 prosent i 2015. Dette var den største prosentvise 

økningen på fakultetet. Vi er helt avhengige av høye og økte inntekter for å klare å redusere 

underskuddet på instituttets basisøkonomi. Vi har som første prioritet å stabilisere 

økonomien slik at resultatet ikke forverres ytterligere. Målet er å oppnå dette allerede i 2015, 

men vi er, som sagt usikre på om nettobidraget fra prosjektene våre er budsjettert for høyt. 

Dersom vi ikke får de budsjetterte overheadinntektene i 2015, vil vi gå isolert sett med 

underskudd også til neste år. 

Vi hadde revisjon av EU-prosjektet Ice2sea i mai 2014, som vi ikke har fått resultat av. 

Revisjonen avdekket feil og mangler som kan resultere i at vi må tilbakebetale allerede 

utbetalte midler. 

Vurdering av handlingsrom og økonomisk utvikling for hele perioden 2015 – 

2019 

Instituttet er i en situasjon hvor det ikke er snakk om nevneverdig handlingsrom. Dette er 

bekymringsverdig, gitt at vi har en markant tilstrømning av studenter og høyt trykk på 

forskningen ved instituttet. 
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Kostnader Kostnader i hele tusen

Laboratorier Lab (eks. husleie og lønn) 3 500

Ekstraordinert vedlikehold? 300

Investeringer labber (SEM) 7 500

Undervisning Undervisning (eks. lønn, studie adm, 

husleie) 152230

3 800

Småforsk Småforsk -  interntfinansiert 500

Driftsbudsjettet per seksjon 152200 Generelt 200

152220 PGP 2 000

152250  G&G 436

152260 Nathyd 285

152270 Metos 195

Lønn Lønn Vitenskapelige ink. alle KD 

Stipendiater (post 50)

54 587

Lønn Adm./tekn. 20 726

Bilagslønn 492

Forpliktelser Forpliktelser vitenskapelig ansatte 1 000

Bundne midler/startpakker fra fakultet 1 035

Personlige tiltak 800

Andre støttetiltak 100

Husleie - internt 10 804

Husleie - Forskningsparken 250

Kontor - drift - IT mm Kontorrekvisita 200

Kontorutgifter - gaver 15

914003 Biler 120

914016,17,18,19,21,22 Diverse ledelse 450

993806 Norskkurs 60

993802,03,04 Kurs for tekn./adm. 150

914005 Arb.pl. Vurderinger 100

914004 inventar 50

914101-04 IT 800

Ekstraordinert vedlikehold: Maling/vask 50

Inntekter

KD-finansiering Inntekter KD -78 659

Lønn Schmid/Dabrowski -750

AVIT SEM (ekstrabevilgning) -7 500

PGP - senterbevilging -2 000

Offentlige refusjoner NAV-refusjoner -1 750

Inntekt fra prosjektene til basisNettobidrag fra prosjekter til basis -10 846

Fra CEED til insituttet -3 400

Leiested og salg av laboratorietjenester -1 800

Øvrige inntekter IT  inntekter (stillinger) -2 600

Ekstern finansiert på basis Didaktikkstilling -1 000

Årsresultat 200

Overført saldo fra 2014 20 061

Akkumulert resultat 2015 20 261
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Forslag til vedtak: 

Instituttstyret tar framlegget om budsjett for 205 og langtidsbudsjett til orientering 

 

 

  

Artsrapport styringskart 2015 2016 2017 2018 2019

Overført fra 2014 20 061         -               -               -               -               

Overført fra 2014 Total 20 061         -               -               -               -               

Inntekt fra bevilgninger -88 909       -83 617       -92 921       -79 035       -78 898       

Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler -1 750          -3 239          -3 239          -3 239          -3 239          

Investeringer og avskrivninger 9 152           2 480           12 237         2 045           1 880           

Overheadinntekter -22 010       -24 085       -26 733       -27 014       -27 014       

Salgsinntekter -497             -507             -517             -532             -532             

UiOs egenandel 21 434         22 434         22 729         22 511         23 073         

Øvrige inntekter -2 885          -2 885          -2 885          -2 885          -2 885          

Leiested -80               -100             -100             -100             -100             

Inntekter Total -85 545       -89 518       -91 428       -88 249       -87 714       

589 Refusjon frikjøp -1 907          -1 728          -1 521          -788             -788             

589 Refusjon internt fin frikjøp -14 012       -14 358       -14 305       -13 886       -13 101       

Fast lønn 51 356         51 854         50 980         50 702         50 702         

Feriepenger, AGA og pensjon 22 818         23 037         22 673         22 562         22 562         

Offentlige refusjoner -1 750          -1 750          -1 750          -1 750          -1 750          

Variabel lønn 1 087           1 087           1 087           1 087           1 087           

Øvrige personalkostnader 2 042           2 052           2 062           2 062           2 062           

Personalkostnader Total 59 634         60 193         59 226         59 989         60 774         

Av - og nedskriving 1 750           3 239           3 239           3 239           3 239           

Driftsmateriell og bøker 1 397           1 406           1 406           1 400           1 400           

Kjøp av tjenester 120               120               120               120               120               

Kostnader vedr. lokaler 10 804         10 804         10 804         10 804         10 804         

Kurs, konferanse og trykksaker 1 677           1 602           1 402           1 402           1 452           

Reparasjon og vedlikehold 2 216           3 931           3 923           3 923           3 923           

Representasjon/markedsføring 720               720               720               720               720               

Tilskudd/kontingenter 55                 55                 55                 55                 55                 

Transport/reise 3 168           3 135           3 135           3 135           3 135           

Øvrige driftskostnader 4 204           2 951           2 581           2 581           2 636           

Driftskostnader Total 26 110         27 961         27 383         27 377         27 482         

Årsrsultat 200               -1 363          -4 818          -882             543               

Akkumulert resultat 20 260         18 897         14 079         13 197         13 740         
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Sak 2014/53: Tentativ plan for ansettelser 2015 og framover - 

orientering 

 

Totalt sett på instituttet er det svært mange ønsker om flere stillinger, men vi er nødt til å 

vurdere meget grundig de få ansettelsene vi har mulighet til å gjennomføre. De siste fire 

årene er det ansatt 10 nye i vitenskapelige stillinger (2,5 per år), i perioden 2004 – 2009 ble 

det kun ansatt 5 personer (1 per år). Per 1.1.2015 vil vi ha 37 personer i vitenskapelige 

stillinger (hvorav to er midlertidige/vikarer). I tillegg har vi fire faste forskerstillinger. Vi har 

to ansettelser i prosess. 

De stillingene som stå høyt på ønskelisten i dag er følgende: 

1) Geokjemi, og termodynamiske prosesser/modellering. Dette er en stilling som 

erstatter en avgang og er sentralt innenfor en rekke av instituttets forsknings- og 

satsningsområder. 

2) Omgjøring av forskerstilling i geofysikk (Carmen Gaina) til kombinert stilling 

(professor). Denne stillingen er i prinsippet allerede fullfinansiert. 

3) Glasial geologi/geomorfologi. I dag er det ingen ved instituttet som dekker forskning 

på landbasert kvartærgeologi og deglasiasjonsutvikling. Dette er fundamental 

basiskunnskap i ressursforvaltning av løsmasser og i grunnvannshydrologi.  

4) Erstatning i stillingen etter Dabrowski/Schmid – Instituttet fikk en fast øremerket 

tildeling i forbindelse med PGP. De to personene som i dag deler denne stillingen vil 

begge slutte eller endre sitt arbeidsforhold til UiO, slik at disse lønnsmidlene blir ledige.  

Det er ønske om en ny person inn i denne stillingen. 

Tekniske stillinger 

På teknisk administrativ side på instituttet har det skjedd store endringer de siste par årene, 

med stor utskiftning og noen avganger.  Vi har to ønsker om ansettelser som vi vil vurdere 

nærmere  

1) Ny tekniker som arbeider med feltutstyr, elektronikk, loggere, værstasjoner etc knyttet 

opp til GeoHyd-seksjonen 

2) Styrking av teknisk personale på labb’en. Vi er for tiden uten leder på labb’en og vurderer 

forskjellige nye måter å organisere labb’en på. En modell er å ansette en person som både 

går inn i daglig drift av labb’en, men som i tillegg til dette har funksjon som daglig leder 

for drift av labb’en. I tillegg må vi også ha en fast vitenskapelig som har et overordnet 

ansvar samt et strategisk ansvar for utvikling av våre laboratorier. 

Forslag til vedtak: 

Instituttstyret tar framlegget om ønskede ansettelser til orientering  
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Sak 2014/54: Policy for prosjektbudsjettering - utkast 
 

IG har i 2014 prosjekter for ca 94 Mkr fra eksterne kilder. De største finansiørene er NFR 

med ca 51,7 mill.kr og EU med ca 12,5 mill.kr  -resten er hovedsakelig næringsliv. 

I et politisk landskap der grunnbevilgningen til universitet- og høgskolesektoren ikke øker i 

takt med aktivitetsnivået, blir instituttet stadig mer avhengig av eksterne midler og må være 

mer beviste på hva de enkelte aktivitetene medfører av forpliktelser og muligheter. 

IGs prosjektportefølje gir er viktig bidrag til både faglig utvikling og økonomi. Utfordringen 

er å få en balansert prosjektportefølje som både bidrar til instituttets faglige utvikling og 

økonomi. Instituttet må også påse en faglig utvikling som tilgodeser både grunnforskning og 

mer anvendt forskning.  

Institutt for geofag har nå en pågående gjennomgang av gamle og nye prosjekter for å 

synliggjøre eksisterende aktivitet tilknyttet prosjektporteføljen. Vi gjennomgår utestående 

inntekter og påløpte kostnader forbundet med prosjektporteføljen, samt at behovet for 

rebudsjettering av enkeltprosjekter blir vurdert for å kunne få bedre prognosegrunnlag. 

Instituttet har behov for en forutsigbar, anvendelig og gjennomsiktig policy for 

eksternfinansiert virksomhet. 

I første omgang har Universitetet i Oslo sentralt innført noen krav, deriblant innføring av 

leiested og totalbudsjettering av all bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Med dette som 

utgangspunkt kan instituttets policy utformes. Nedenfor følger tre hovedområder der 

instituttet bør ha en egen policy, som en veiledning i prosjektbudsjettering; 

1. Policy for oppdragsfinansiert virksomhet  

- minimum 100 % dekning av kostnader oppdragene genererer 

- overholde merverdiavgiftslovgivning 

- minimumsnivå for påslag 

 

2. Policy for bidragsfinansiert virksomhet  

- minimumsnivå for Bench fee 

- minimumsnivå for eksternfinansiert frikjøp med og uten nye stillinger 

- dekning av kostnader i forbindelse med nye årsverk 

 

3. Policy for finansiering av bruk av instrumenter og utstyr  

a. Plan for innføring av leiested 

b. Plan for vedlikehold og utvikling av eksisterende utstyrspark 

c. Plan for innkjøp av nytt utstyr  

 
Forslag til vedtak: 

Åpent 
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Sak 2014/55: Handlingsplaner – orientering om framdrift 
 

Det vil bli gitt en orientering i møtet om framdrift på dette punktet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Instituttstyret tar presentasjonen til orientering 
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Sak 2014/56: Sakkyndige ved tilsettinger i vitenskapelig 

stillinger - delegering av ansvar 

 

I forbindelse med tilsetting av førsteamanuenser og professorer bruker vi «Regler for 

tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger » som er godkjent av rektor på 

fullmakt 10. mars 2005, justert 1. august 2005, revidert 11. mai 2006 og 11. januar 2008 med 

senere endringer, sist endret 7. mars 2013. I dette regelverket står det om oppretting av 

sakkyndige: 

§ 8 Oppnevning av sakkyndige m. m. 

 
1. Generelt 

Søkerne skal bedømmes av oppnevnte sakkyndige, som gir en vurdering av søkernes 

vitenskapelige/faglige og øvrige kompetanse til innstillingsmyndigheten før den avgir sin innstilling. 

Innstillingsmyndigheten eller den som bemyndiges oppnevner de sakkyndige etter forslag fra 

fagmiljøet. 

 

Vi ber om at styret bemyndiger instituttleder til å oppnevne sakkyndige.  

 

Forslag til vedtak: 

Instituttstyret delegerer ansvaret for å oppnevne sakkyndige i ansettelsessaker for 

professorater og førsteamanuensisstillinger til instituttleder 
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Sak 2014/57: Orienteringssaker 
 

57_1: IL – ny komite 
IL-komiteen har fått ny leder og dermed ny sammensetning – den nye IL-komiteen vil være:  

- Leder Roy Gabrielsen 

- Medlem Annik Myhre 

- Medlem Bernd Etzelmüller 

 

57_2: InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og 

masterutdanningen – framdrift 
Interactprosessen er ferdig med det første trinnet (av mange trinn) der vi skulle vurdere vårt 

bachelorprogram. Konklusjonen på denne gjennomgangen var at vi fortsetter med ett 

program (Geofag). 

Det neste trinnet i prosessen er å gi en generell beskrivelse av hva våre bachelor-studenter 

skal kunne etter endt bachelor-utdanning. 

Trinnet etter dette vil være å bestemme kursporteføljen i bachelorprogrammet. Deretter vil vi 

gjøre det samme for masterprogrammet vårt. 

Fakultetet ba instituttlederne om å oppnevne komite for å vurdere bachelorprogrammet. Det 

ble meldt inn følgende navn til denne komiteen. 

- Leder: Annik M. Myhre 

- GeoHyd: John F. Burkhart og Bernd Etzelmüller  

- Geologi og geofysikk: Ivar Midtkandal og Valerie Maupin  

- Meteorologi og oseanografi: Kirstin Krüger 

- PGP: Karen Mair  

- CEED: Stephanie Werner 

- Geodidaktikk: Anders Mattias Lundmark 

- Naturhistorisk museum: Hans Arne Nakrem 

- Fra studieadministrasjonen: Guro Schjelderup 

 

I tillegg sitter Frode Stordal i komiteen for FAM. 

InterAct-prosessen blir hovedtema på det årlige Klækken-seminaret i januar. 

 

57_3: Verneombud for perioden 1.1.15 - 31.12.16.   
Det har vært avhold valg på nye verneombud for perioden 2015-2016 og følgende personer er 

nå verneombud. 

- Bjørg Rognerud (senioringeniør) MetOs, Forskningsparken  

- Elijah Jeremiah Aller (forskningstekniker) CEED, ZEB-bygningen  

- Olivier Galland (forsker) GEO PGP, Fysikkbygningen 
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- Elin H. Dyrlie (økonomikonsulent) Geologibygningen, 1. etg. unntatt 

sedimentlaboratoriet 

- Gunborg Bye Fjeld (avdelingsingeniør) Geologibygningen, u-etg og kjeller 

- Kristian Backer-Owe (overingeniør) Geologibygningen, 3. og 4. etg 

- Siri L. Simonsen (overingeniør) Geologibygningen, 2. etg. og sedimentlaboratoriet 

 

- Elin H. Dyrlie (økonomikonsulent) TEMA: Administrasjonsgruppen   

- Hans Peter Verne (senioringeniør) TEMA: HMS/IT/Ergonomi 

- Helge Hellevang (forsker) TEMA: Arbeidsmiljø/Undervisningsmiljø 

- Trond Eiken (senioringeniør) TEMA: Feltvirksomhet 

 

57_4: CEED status for perioden 22.10.14 til 5.12.14  
TLKG 4.12.14  

 

Aktiviteter ved CEED i gjeldende periode: 

- 10-12.12.14: CEED seminar «Earth Crises: Iceland, volcanism, plumes, LIP`s, 

environmental & climatic changes, extinctions 

 

Søknader i gjeldende periode: 

- Mazzini har fått tildelt en KD-stipendiat fra 2016, knyttet til hans ERC Starting 

grant og etter avtale med daværende instituttleder Sælthun 

- NFR-ISP Geofag: II-er stilling ved CEED/Geofag for Kerim. H. Niscancioglu (UiB) 

- NFR-ISP Geofag: II-er stilling ved CEED/Geofag UiO for S. Buiter (NGU) 

 

Dette er våre hovedbekymringer pr. dags dato 

 

IT-kostnader ved etablering av CEED 
Er foreløpig belastet CEED, men skal dekkes av andre deler av UiO. CEED avventer en 

tilbakemelding på dette. 

 

Tilsettinger 

Det må lyses ut et passende professorat som Carmen Gaina kan søke på. Hun er for tiden fast 

tilsatt som forsker ved Institutt for geofag og overtar som CEED senterleder 1.3.2016. 

 

Midlertidig tilsatt som postdoc/forsker ved UiO i ca. ti år! Henrik Svensen har vært 

midlertidig tilsatt som postdoc/forsker ved UiO i ca ti år. CEED ønsker at det skal utlyses et 

passende professorat som han kan søke på før utgangen av 2015, da utløper NFR-prosjektet 

som lønner ham.  

 

Akutt mangel på lagerplass 

Institutt for geofag ved instituttleder og kontorsjef er kontaktet om å få tilgang til det store 

lageret som instituttet har i kjemibygget. Vi avventer en endelig avklaring. 
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57_5: FME SUCCESS – statusoppdatering 1. desember 2014      
GD/AB 

 

Forskning og personell 

Totalt har prosjektet fire KD-stipendiat-perioder. Anja Sundal forventes å levere før 

årsskiftet. Javad Naseryan-Moghadams periode går ut til sommeren. Det er under tilsetting 

en ny stipendiat, som vil jobbe mest med geomekanikk, knytta til en kjerne av Draupne-

skifer. Den siste PhD-en vil bli omgjort til postdoc. Den vil bli utlyst med det første med tema 

knytta til å forbedre geologiske modeller for lagringsreservoarer. Det assosierte prosjektet 

INJECT har en prosjektfinansiert stipendiat, Rohaldin Miri, som ventes å avslutte til 

sommeren. 

I sammenheng med det årlige høstseminaret fikk senteret anbefalinger både fra den 

rådgivende vitenskapelige komiteen og fra finansierende industri om de siste åra å fokusere 

mer på anvendelsen av våre funn. For UiOs del innebærer det å knytte 

grunnforskningsresultater mot anvendelse i simuleringer, både for CO2-lagring og 

petroleumssystemer. 

UiO er med på et nytt KPN-prosjekt (PROTECT) som har samarbeidsavtale med SUCCESS. 

En stipendiat er under tilsetting her. Vi har flere søknader inne hos NFR, der avgjørelse 

forventes i første halvdel av desember. 

Økonomi 

Senterets økonomi er sterkt svekka ved at tre av industripartnerne går ut nå ved årsskiftet, 

noe som også innebærer redusert bevilgning fra Forskningsrådet. Det arbeides med å få inn 

nye finansiører, men så langt er ingenting på plass. For øyeblikket innebærer dette for UiO ei 

redusert årsbevilgning fra 1.556.901 kroner til 1.077.881 kroner, dersom det gjøres prosentvis 

lik reduksjon på alle forskningspartnere. Vi har argumentert med at UiO hittil har levert 

atskillig større egeninnsats enn lovt, og at vi har tatt på oss administrative oppgaver utover 

kontrakten. Dette har vi fått et visst gehør for, men det er foreløpig uvisst om det vil gi 

praktiske utslag. 

57_6: Oversikt over ansettelser siden forrige styremøte 
 

Stipendiater: 

 

 Tan Pingchuan 01.11.2014 

 Altena Bas 17.11.2014 

 
Totalt sett har instituttet ca 40-45 nyansettelser i 2014. 

 

Forslag til vedtak: 

Instituttstyret tar informasjon om de framlagte sakene til orientering 
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Sak 2014/58: Forslag til datoer for styremøter i 2015 

 
1. Fredag 7 mars - årsavslutning 2014 

2. Fredag 22 mai – tertialavslutning 1T-15 

3. Fredag 25 september – tertialavslutning 2T-15 

4. Fredag 6 november – innspill til budsjett 2016 

5. Fredag 11 desember – budsjett 2016 og framover 

 

 

Forslag til vedtak: 

Instituttstyret vedtar foreslåtte møteplan for 2015 

 

Sak 2014/59: Eventuelt 

 

 


