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Instituttstyremøte 4/2014  

12. september 2014 kl. 9.00-12.00,  

Sted: Møterommet 1 etasje, CEEDs lokaler i ZEB-bygget 

 

 

Agenda styremøtet 

 

Før vi den formelle delen av styremøtet vil CEED-leder Trond Torsvik gi en presentasjon av 

CEED. 

 

1. Sak 2014/32 - Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Sak 2014/33 - Godkjenning av referat styremøte 3/2014 

3. Sak 2014/34 - Strategi – endelig vedtak 

4. Sak 2014/35  - Økonomi 

5. Sak 2014/36 – Strategiseminar styret 24. oktober – forslag til temaer 

6. Sak 2014/37  - Orienteringssaker 

 «Build a ladder to the start» – rapport fra UiOs Strategic Advisory Board 

 Årsrapport fra IG 2013 

 CEED – aktiviteter siden siste styremøte 

 Ombygging, rehabilitering 

 InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen  

 Studenter – situasjonen ved oppstart av semestret høsten 2014 

 Oversikt over ansettelser 2014 

7. Sak 2014/38 - Eventuelt 
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Vedlegg: 
 

Sak 2014/32 - Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Forslag til vedtak: 

Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste 

 

 

Sak 2014/33 - Godkjenning av referat fra styremøte 2014/4 

 

Forslag til vedtak: 

Instituttstyret godkjenner referatet 

 

 

Sak 2014/34 - Strategi – endelig vedtak 

 

Strategien har vært til behandling i flere trinn i våre styremøter det siste året, sist gang på 

som sak 2014/10 på styremøte 3-2014. Etter dette styremøtet fikk vi inn de siste 

kommentarene fra styremedlemmene. Vedlagte dokument er den endelige versjonen av 

strategien og vi ber om at det gjøres et vedtak på at strategien er vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

Instituttstyret vedtar den framlagte strategien 
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Sak 2014/35  - Økonomi 

 

På gjennomgangen av økonomien på styremøte 4-2014 ble det informert om at resultatet pr. 

30. april (1. terial) var 19,447 millioner i underskudd. Instituttet gikk inn i 2014 med et 

underskudd på 9,278 millioner på sin basisøkonomi. I løpet av 1. tertial 2014 økte 

underskuddet med ytterligere 10,1 millioner. 

 

Regnskap for 2. tertial 2014 blir ferdigstilt etter 15. september slik at rapporten til dette 

styremøtet ikke har en fullstendig økonomirapport for siste periode.  Det vi har klart til nå er 

følgende: 

 

 Vi har et dårlig utgangspunkt i 2014 grunnet underskuddet på Basis i 2013 på 9,2 mill, 

som vi må ta med oss inn i 2014 (og videre). Underskuddet er tidligere kommentert, men 

en liten repetisjon kommer her:  

o Vi fikk en dobbel KD-inntekt (infrastrukturmidler) i 2012, den ble korrigert i 

2013.  

o Vi fikk en regning fra EA på litt over 4 mill vedrørende rehabilitering av  

palyonologilabratoriet i 3 etg.    

o I 2013 fikk vi innfaset PGP (tidligere SFF). Det var satt en forutsetning i budsjettet 

at vi skulle få tilført mer finansiering ved denne innfasingen enn hva om ble 

realitet. 

 I 2013 og 1. tertial for 2014 ble CEED feilaktig belastet for lønn for ansatte fra instituttet 

som jobber en prosentandel av sin tid på CEED. Dette var feil siden deres arbeidsinnsats 

er instituttets egenandel inn i CEED. Dette er nå korrigert, men dette avviket drar vi med 

oss. I det opprinnelige budsjettet for 2014 hadde vi budsjettert med at enkelte av våre 

ansatte skulle delvis lønnes av CEED. Vi har korrigert prognosen, men budsjettet vil vise 

avvik her i hele 2014.  

 Siden forrige styremøte har vi gått nøye gjennom lønnskostnadene for alle ansatte for å 

kvalitetssikre at alle er frikjøp er kommet med. Eksternt frikjøp må bli mer tydelig i 

prosjektbudsjetteringen, slik at vi reduserer bruken av egeninnsats (internt frikjøp). Alle 

prosjektene vil være gjennomgått pr. 3. tertial (i løpet av året). Det mangler i underkant 

av 0,5 mill frikjøp fra 1. tertial 2014 som vil bli rettet opp i 3. tertial, da dette er frikjøp på 

små prosjekter, og vi frikjøper for hele året på en gang.  

 Bilagslønn ser ut til å bli større enn budsjettert. Dette er lønn til hjelpelærere på våre 

kurs. Årsaken til økt bruk av hjelpelærere er blant annet økning av studentantallet. Det vil 

være en prioritert oppgave for oss framover å få oversikt og kontroll på kostnadene til 

undervisning.  

 

 Usikkerheter  i budsjettet 

o Vi vet ennå ikke utfallet på revisjonen av EU-prosjektet Ice2Sea. Som kjent så ble 

flere av kostnadene som var bokført på prosjektet ikke godkjent av revisjonen, 

grunnet dårlig dokumentasjon og feil bokføring. Dette kan resultere i at vi må 

tilbakebetale en del av utbetalingene fra EU i forbindelse med dette prosjektet. 

o Vi kjenner ikke til hvordan innføring av leiesteder vil påvirke basisøkonomien. 
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o Det er knyttet usikkerhet til om rammen til undervisning (kun kostnader) 3,7 mill 

vil være nok, og hvor mye vil overforbruket bli. Det settes fokus nå i høst på å få 

mer detaljert kostnadsoverslag på hva det enkelte emne vil koste.  

o Laboratoriene og deres behov og finansiering samt mulige salgsinntekter.  

 

Forslag til vedtak: 

Instituttstyret tar den framlagte informasjonen om økonomi til orientering. 
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Sak 2014/36 – Strategiseminar for styret 24. oktober  

 

24. oktober skal vi ha vårt årlige strategiseminar. Her ønsker vi innspill til temaer. Foreløpige 

forslag til temaer er: 

 Handlingsplaner for strategien 

 Innspill til bemanningsplan 

 InterAct (se informasjon lengre ned) og hva dette kan bety for instituttets utdanning 

 

 

Forslag til vedtak: 

Instituttstyret tar den framlagte informasjonen om strategiseminaret i oktober til 

orientering. 
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Sak 2014/37  - Orienteringssaker 

 

 

i. «Build a ladder to the stars». Rapport fra UiOs Strategic Advisory Board 

Styret ved UiO har bestilt en rapport fra et eksternt ekspertpanel for at de skal gi råd 

om hva UiO bør gjøre for å nå sin strategi og visjon "å utvikle UiO til et internasjonalt 

toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke 

sammen på sitt beste." 

Dokumentet gir råd og anbefalinger til UiO og det er forventet at UiO vil følge minst 

noen av disse rådene. Vi anser det derfor som viktig at instituttets styre har god 

kjennskap til dette dokumentet og vil gi en kort gjennomgang av innholdet på 

styremøtet 

Rapporten finner dere her: http://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/strategic-

advisory-board/sab-rapporten110814.pdf 

 

ii. Årsrapport fra IG 2013 

Vi er nå i ferd med å ferdigstille en årsrapport for instituttet for 2013. Dette er første 

gang på mange år at vi lager en slik rapport slik at hele rapporten bygges opp fra 

bunnen. 

Målet er å gi oss selv en oversikt over vår virksomhet gjennom et år for å bygge mer 

samhold innad på instituttet, vise oss selv hva vi faktisk gjør gjennom et år, og å 

bruke dette som et historisk dokument der vi kan følge med på endringer over tid. 

Ønsket er å ta med nøkkelindikatorer som er lett å følge over år. I år er kanskje ikke 

alt med, men tanken er å lage et skjelett i år som er lett å fylle ut årlig i årene som 

kommer, og som kan utvides på en enkel måte dersom vi finner flere 

nøkkelindikatorer som er enkle å følge. 

Årsrapporten er vedlagt, og det vil være nyttig å få innspill fra styremedlemmene på 

formatet og innholdet. 

http://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/strategic-advisory-board/sab-
http://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/strategic-advisory-board/sab-
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iii. CEED status for perioden 11.05.14 til 3.09.14  

Av Trine Lise Knudsen Gørbitz  03.09.14 

Aktiviteter ved CEED i gjeldende periode:  

 Oslofelt-symposium avholdt ved CEED 10. mai, med ca. 35 deltagere fra 

CEED, IG, NHM og NGU.  

 Oslofelt-ekskursjon med båt i Sletter/Jeløy-området avholdt 11. juni med 

Bjørn T. Larsen som guide, ca. 35 deltagere.  

 Kontrakten men NFR om det nasjonale geomagnetiske laboratoriet er på 

plass, vi venter på opprettelse av prosjektet via IG. Laboratoriet er i drift i 

kjelleren i ZEB, men skal utvides med nye instrumenter.  

 

Tilsettinger ved CEED i gjeldende periode:  

 Karyono (han har kun ett navn), PhD student ved UNPAD i Indonesia 1.7.14 

til 30.6.17, lønnet som forsker av EU-prosjektet LUCI-Lab ved A. Mazzini. 

Kommer ikke til å være i Norge.  

 Jeroen Hansma, PhD-student lønnet av SFF bevilgningen, 1.8.14 til 31.7.17- 

har ankommet og har startet prøveinnsamling i Oslofeltet.  

 Nils Charles Prieur, PhD student lønnet av NFR-prosjekt CraterClock, 11.8.14 

til 10.8.17 – har tiltrådt.  

 Zhiyong Xiao, Postdoc lønnet av NFR-prosjekt CraterClock , - kommer i 

oktober 2014.  

 

Henrik Svensen lønnes 20 % av fakultetet (undervisningsoppdrag) i perioden 

1.7.14 til 31.12.15, og 80 % av eget NFR-prosjekt. Vi prøver å få avtalen til å gjelde 

fra 1.1.14 da han gjorde undervisning også i vårsemesteret i år, da det er urimelig 

at NFR skal dekke dette.  

 

Søknader og utlysninger i gjeldende periode:  

NFR søknader fra CEED ved søknadsfrist 3.9.14:  

 Shephard: Defmod-Arctic (Petromaks 2)  

 Svensen: PT Svalbard (Petromaks 2)  

 Gaina: Climgate-A (Klimaforsk)  

 Werner: Crater (IS-DAAD kun reisepenger)  

 Werner: Ema (IS-Aur, kun reisepenger)  
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 Utlysningstekst for professorat i geodynamikk/manteldynamikk har 

søknadsfrist 1.10.14.  

 

Annet:  

CEED flyttet inn i ZEB-bygget fra tirsdag 1. juli, etterarbeid foregår fortsatt. 

CEED har nå et konferanserom med videokonferansefasiliteter (der dette 

styremøtet avholdes). Rommet kan bookes av tilsatte ved MN-fakultet og ved IG 

via e-post til Jennifer Robson-Trønnes. CEED sin Earth Lab er så å si ferdigstilt 

(naborommet til konferanserommet), og bør være av interesse for undervisning i 

geofag generelt. Også dette rommet kan bookes via Jennifer.  

30 personer har pr i dag fast arbeidsplass ved CEED i ZEB-bygget, inklusive tre 

teknisk-administrativt tilsatte.  

IT-gruppen ved IG har trådt til med betydelige ressurser ved flyttingen av CEED. 

De har møtt utfordringer og problemer, men vi ønsker å takke dem for innsatsen 

i denne krevende perioden.  

 

Dette er våre hovedkymringer pr. dags dato 

Budsjett og regnskapet for CEED  

Økonomiassistansen fra IG har blitt bedre men er fortsatt ikke av god kvalitet, 

den bærer preg av mangelfull systemforståelse.  

SFF bevilgningen er overført til et eget prosjekt (143906), og alle driftsutgifter 

for 2013 og 2014 er belastet prosjektet i april 2014. Pr. dags dato har vi ingen 

oversikt over driftsutgifter for 2014 isolert sett.  

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 lyses ut et passende professorat som han kan søke på før utgangen av 

2015, da utløper NFR-prosjektet som lønner ham. 

 

 

iv. Ombygging, rehabilitering 

 

Det er igangsatt en del bygningsmessige arbeider i Geologibyggningen :  

o ombygging og nybygging av resepsjon, pauserom og kopirom i 1. etasje. 

EA (eiendomsavdelingen) finansierer arbeidet.  
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o datarom/undervisningsrom i 2. etasje er ferdig oppusset og har fått nye 

møbler og utstyr. Dette er finansiert av undervisningsmidler fra MN-

fakultet.  

o ombygging av biblioteksarealene i 2015 til læringsmiljøsenter vil 

finansieres av EA (eiendomsavdelingen)   

o gangen i 1 etasje er det ikke foreløpig ikke gjort noe med, men det er 

ønske om å male vegger og henge opp noe utsmykning.  

o diverse rydding er fortatt i sommer.  

 

v. InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen  

InterAct er MN-Fakultetets program «Kultur for læring». I dette programmet har 

Fakultetet en ambisjon om å revidere alle våre studieprogrammer utifra et mer 

helhetlig syn på hva vi ønsker at våre kandidater skal ha av kunnskap ved endt 

utdanning.  

Siden Kvalitetsreformen i 2003, som ble innført gjennom en temmelig rask prosess, 

har det ikke vært gjort en omfattende revisjon av vårt utdanningstilbud, selv om det 

selvfølgelig har vært gjort mange mindre justeringer underveis. 

Det gjennomføres veldig mye bra undervisning på Fakultetet, men det er relativt lite 

synlig synergi og kommunikasjon mellom de forskjellige kursene. Målet er at hvis vi 

tenker mer helhet vil vi kunne få bedre studenter. 

Baklengsdesign – Vi skal spørre oss om hva slags kandidater vi ønsker å utdanne og 

legge opp en utdanning der kursportefølje og kursinnhold er definert på basis av 

dette. 

Bestillingen til vårt institutt er å definere: 

 Hva er viktig kompetanse i vår utdanning? Hva er «first principles»? I en lang 

rekke med temaer som vi ønsker at våre kandidater skal kunne, hva er det 

viktigste? Vi har en tendens til å pøse på med temaer, men det er viktig at vi 

holder fast på de grunnleggende prinsippene, det som er felles og går på tvers av 

fagretningene. 

 Skal vi justere oss fram eller skal vi legge alle kortene på nytt? Vi må ha noen 

overordnede prinsipper på plass først, deretter kan vi diskutere oss nedover 

gjennom masterprogrammet og bachelorprogrammet 

Prosessen er som følger 

Informasjonsfase: 

 InterAct-dokumentet er sendt ut til hele instituttet 25.8 

 Prosessen ble diskutert i ledergruppemøte 5 september 

 PUU har det som sak på sitt møte 11 september 

 Informasjon til styret 12. september 

 Informasjon på instituttemøte 12 september 
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Arbeidsfase (foreløpig plan) 

 Utdanningsseminar for alle med undervisningsansvar ++ i lutten av september 

eller begynnelsen av oktober 

 Utdanningsseminar for hele Fakultetet 10. oktober 

 Utover høsten: mindre arbeidsgrupper som jobber videre med gjennomgang 

og utforming 

 Klekken 2015 – sammenstilling og konklusjoner av arbeidet fra høsten 

 Mars 2015 – ferdig forslg til reviderte studieplaner 

 Høsten 2016 – oppstart av revidert studieprogram 

 

vi. Studenter – situasjonen ved oppstart av semestret høsten 2014 

Bachelor: Totalt go UiO over 10700 søkere tilbud om studieplass, 1400 av disse ved 

MN-fakultetet, av disse igjen 80 på studieprogram Geologi, geografi og geofysikk, og 

90 på FAM (Fysikk Astronomi og Meteorologi). Poenggrensene har holdt seg jevnt 

over på samme nivå som i 2013 for de forskjellige studieretningene. Poenggrensen for 

GGG-retningen er ca 47 poeng, som er omtrent samme nivå som for FAM. Det som er 

interessant å se er at stadig større andel av våre studenter har mer matematikk, 

fysikk, kjemi og geofag fra videregående, enn tidligere.  

Master: Det var også stor søkning til Masteropptaket, og med dette økte også 

karakterkravet for å komme inn på vårt masterprogram. En oversikt over antall 

søkere, antall som ble tatt opp på de forskjellige studieretningene vil bli gitt i 

styremøtet. 

 

vii. Oversikt over ansettelser 2014 

Vi har hittil i år 35 annonser ute for å søke etter personer til stillinger ved instituttet. 

Vi har til nå 20 ansettelser, hvorav noen få stillinger ble utlyst i 2013, de resterende 

15-20 ansettelsene er forskjellige steder i prosessen fra at kontrakt er skrevet og 

ansettelsesdato beestemt, til at stillingsannonsene ble lagt ut i slutten av august. 

Vitenskapelige stillinger (ansettelser og avganger) 

 Professor Alvar Braathen, strukturgeologi fra 1.9.2014 

 Føsteamanuensis Mathias Lundmark, fra 1.8.2014, geoditaktikk 

 Professor Per Aagaard, pensjonert 1.7.2014,  

 Professor Jan Erik Weber, pensjonert 1.7.2014 

Tekniske og administrative stillinger  

 Kontorsjef Anne Cathrine Modahl fra 1.2.2014, vikar for kontorsjefen Kristine 

Aall S. Knudsen fra 1.9.2014 

 IT: Overingeniør Homrani Soufiane, 4.8.2014 
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IT-gruppa vår bemanner opp fordi vi har overtatt ansvar for fakultetets 

adminsistrasjons-IT og student-IT . Disse ekstra stillingene fiansieres av 

Fakultetet gjennom avtale. 

 Økonomi: Seniorkonsulent Braimi Bekim 12.05.2014  

 Økonomi: Seniorkonsulent Mari Elisabeth Smith, 50% fra 1.7.2014, 100% fra 

1.10.2014 

Vi har hatt en avgang og skal ha en avgang til i slutten av året, slik at vi vil ende 

opp med å ha 2 stillinger på prosjektøkonomi, som er den bemanningen vi har 

hatt siden tidlig 2013. 

 

Nye stipendiater og Postdocer’er startet før 1.9.2014 

1. CEED: Hansma Jeroen, Stipendiat,Prosjekt-ansatt,28.07.2014 

2. CEED: Prieur Nils Charles, Stipendiat, Prosjekt-ansatt, 11.08.2014 

3. CEED: Rolf Tobias, Postdoktor, Prosjekt-ansatt, 01.02.2014 

4. GoG: Matapour Zagros, Stipendiat, Prosjekt-ansatt, 24.01.2014 

5. GoG: Baranyi Viktoria, Stipendiat, Prosjekt-ansatt, 01.04.2014 

6. GoG: Morad Daniel Jan, Stipendiat, Prosjekt-ansatt, 01.07.2014 

7. GoG: Christian Sætre,Stipendiat, KD-ansatt, 01.09.2014 

8. GoG: Anell Ingrid Margareta, Postdoktor, Prosjekt-ansatt, 01.08.2014 

9. GoG: Charlotte Sahra Miller, Postduc, KD-ansatt, 03.09.2014  

10. MetOs: Smith-Johnsen Christine, Stipendiat, KD-ansatt, 01.03.2014 

11. MetOs: Laken Benjamin Alexander, Postdoktor, Prosjekt-ansatt, 01.08.2014 

12. MetOs: Iversen Emilie C., Forsker, Prosjekt-ansatt, 01.01.2014 

13. NatHyd: Girod Luc Maurice Ramuntcho, Prosjekt-ansatt, 03.03.2014 

14. NatHyd: Matt Felix Nikolaus, Stipendiat, Prosjekt-ansatt, 01.05.2014 

15. NatHyd: Leclercq Paul Willem, Postdoktor, Prosjekt-ansatt, 01.03.2014 

  

Forslag til vedtak: 

Instituttstyret tar den framlagte informasjonen til orientering 

 

 

Sak 2014/38 - Eventuelt 

 


