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Instituttstyremøte 3/2019 

12. juni 2019 kl. 0900-1130 

Sted: Instituttleders kontor i Geologibygningen 

 

Faglig presentasjon:  Jon Ove Hagen – Utdanning og undervisning ved institutt for geofag – erfaringer 

etter 2,5 år og anbefalinger for videre arbeid 

Agenda styremøtet 

 

Sak 2019/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 2019/18 Godkjenning av referat styremøte 2/2019 

Sak 2019/19 Regnskap 1. tertial 2019 

Sak 2019/20 Forslag til utlysning av førsteamanuensisstillingen innen sedimentologi 

Sak 2019/21 Forslag til utlysning av førsteamanuensisstillingen innen meteorologi 

Sak 2019/22 Diskusjonssak: Ny strategiprosess på instituttet 

Sak 2019/23 Orienteringssaker 

a. Nyansatte siden forrige styremøte  

Sak 2019/24 Eventuelt 
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Sak: 2019/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjente innkalling og saksliste 

 

2019/10 Godkjenning av referat fra styremøte 2/2019 

 

Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjente referatet 

 
Sak 2019/19  Regnskap 1. tertial 2019 

 

Forslag til vedtak: Instituttstyret tok regnskapsrapporten for 1. tertial 2019 til 

orientering 

 

Sak 2019/20  Forslag til utlysning av førsteamanuensisstillingen innen sedimentologi 

 

Utlysningsteksten ble diskutert og følgende momenter ble holdt frem: 

- Stillingen må knyttes til instituttets strategi og må sees i et større nasjonalt 

bilde. 

- Det er viktig å tenke på at stillingene ikke bare skal fungere innen en seksjon, 

men at de skal kunne på tvers av seksjoner 

- Ønskelig at det vises hvilken strategisk retning instituttet ønsker å gå - få med 

overordnede strategiske føringer 

- En stilling innen sedimentologi i dag må peke mot andre fagfelt en olje og 

gass som har vært det viktigste i mange år fram til nå 

- Vi må passe oss for at stillinger vi utlyser ikke blir et preg av at de skal passe 

inn i en «prosjektorganisasjon» 

 

Til selve stillingsteksten kom det fram følgende: 

- Ønske om en litt mer ekspansiv kunngjøringstekst som gjør stillinger med 

spennende og attraktiv 

- Teksten må «vaskes» og strammes opp  

- Spesifisere hvilke "other research disciplines" på instituttet stillingen skal 

knyttes opp mot - tydeliggjøre det tverrfaglige samarbeidet på instituttet 

- Ikke for mange honnørord 

- Ikke lage en utlysning som er så krevende at få vil søke 

 

I diskusjonen kom det også fram et forslag om å lage en standard tekst for generelle 

krav til stillingen som kan brukes i alle kommende utlysninger.  

 

Forslag til vedtak: Instituttleder ferdigstiller kunngjøringsteksten med de 

kommentarer og endringer som fremkom i møtet. Instituttleder lager et forslag til 

generelle krav som skal stå i alle utlysninger. Kunngjøringsteksten sendes på 

sirkulasjon til instituttstyret før utlysning.  
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Sak 2019/21 Forslag til utlysning av førsteamanuensisstillingen innen meteorologi 

 

Utlysningsteksten ble diskutert og følgende momenter ble holdt frem: 

- Utlysningen mangler prioritering på fagfelt 

- Earth System Modeling må komme sterkere fram i utlysningsteksten 

- Instituttets satsning på Land-atmosfære koblinger må også med 

- Kobling til andre seksjoner på instituttet må med 

- For søkere er det viktig at det reflekteres i utlysningen at det ligger en strategi 

bak stillingen, at det er en plan for hvordan den skal gå inn i instituttets og 

seksjonens a5rbeid framover 

 

Forslag til vedtak: Instituttleder ferdigstiller kunngjøringsteksten med de 

kommentarer og endringer som fremkom i møtet. Kunngjøringsteksten sendes på 

sirkulasjon til instituttstyret før utlysning. På samme måte som for sak 2019/20 vil 

instituttleder lage et forslag til generelle krav som skal stå i alle utlysninger. 

 

 

Sak 2019/22 – Strategiarbeid for instituttet  

 

Forslag til vedtak: Saken ble utsatt til høstsemesteret  

 

Sak 2019/23 Orienteringssaker 

 

Forslag til vedtak: Instituttstyret tok sakene til orientering 

 

 

Brit Lisa Skjelkvåle 

instituttleder 

Anne Cathrine Modahl 

referent 


