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Referat Instituttstyremøte 2/2020 
Fredag 24. april 2020 klokken 0900 – 1200 

Sted: Zoom 

Deltakere:  Representerer  

Brit Lisa Skjelkvåle          x Instituttleder  

    

Arvid Nøttvedt x Ekstern representant  

    

Jens Jahren        x Vitenskapelig ansatt  

Lena Merete Tallaksen    x Vitenskapelig ansatt  

Trond Helge Torsvik        x Vitenskapelig ansatt  

Elisabeth Alve  Vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

Andreas Max Kääb       Vitenskapelig ansatt, vararepresentant        

  Vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

    

Mika Lanzky x Midl. vitenskapelig ansatt  

Andreas Alexander x Midl. vitenskapelig ansatt  

Inger Helene H. Karset  Midl. vitenskapelig ansatt   

Michael Heeremans              Teknisk/administrativ ansatt x 

Thor Axel Thorsen x Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant  

Gunn Kristin Tjoflot  Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant  

Kristoffer Sundsmoen x Student  

Torjus Haakens x Student  

Ragnhild Møgedal  Student, vararepresentant  

Guro Lilledal Andersen  Student, vararepresentant (unntatt sak 2020/7)  

    

Anne Cathrine Modahl x Referent  

Helge Hellevang       Instituttverneombud  

    

*de som er merket med gult er 

valgte representanter 
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Referat fra instituttstyremøte 2/2020 

Tid: 24. april klokken 0900 – 1200.  

Sted: Møtet ble avholdt på Zoom 

 

Agenda styremøtet 

 

Sak 2020/12. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 2020/13. Godkjenning av referat styremøte 1/2020 

Sak 2020/14. Orienteringssak: Koronasituasjonen 

Sak 2020/15. Diskusjonssak: Økonomisk situasjon på Institutt for geofag 

Sak 2020/16. Vedtakssak: Utlysing av stilling som instituttleder 

Sak 2020/17. Diskusjonssak: Samarbeidsavtale (unntatt offentlighet) 

Sak 2020/18. Diskusjonssak: Status for strategiprosessen og veien videre 

Sak 2020/19. Orienteringssak: Årsrapport LAMU 

Sak 2020/20. Orienteringssaker 

a. Romsituasjonen 

b. Informasjon fra instituttleder 
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Sak 2020/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 Vedtak: Instituttstyret godkjente innkalling og saksliste 

 

Sak 2020/13 Godkjenning av referat fra styremøte 1/2020 

 

Vedtak: Instituttstyret godkjente referatet 

 

Sak 2020/14 Orienteringssak: Koronasituasjonen 

I tillegg til de momentene som framkom i innledningen til saken ble det også nevnt 

som en konsekvens den endrede arbeidssituasjonen de som underviser har fått, og at 

digital undervisning er både ressurskrevende og krevende. Det tar mao mer tid en 

vanlig undervisning og man blir mer sliten av det. 

 

Vedtak: Instituttstyret tok orienteringen til etterretning  

 

Sak 2020/15 Diskusjonssak: Den økonomiske situasjonen på Institutt for geofag 

  

Vedtak: Instituttstyret diskuterte den vanskelige økonomiske situasjonen. Institutt 

for geofag styrer mot 30 millioner i underskudd i langtidsbudsjettet på grunn av 

reduserte inntekter. Til neste styremøte ønsker instituttstyret klarere styringssignaler 

fra Fakultetet. Fakultetet jobber med ny fordelingsmodell av KD-rammen. Institutt for 

geofag må få informasjon om hvordan den nye modellen vil gi utslag i instituttets 

basistildeling. Den eneste måten instituttet kan komme i en bedre økonomisk 

balanse er ved å innføre stillingsstopp. Instituttstyret ønsker likevel at det parallelt 

jobbes med begrunnelse og utlysningstekst av to fremtidsrettede 

førsteamanuensisstillinger som er viktige for instituttets forskning og utdanning. 

Stillingene skal ikke lyses før instituttets fremtidige rammebetingelser er avklart.  

 

Sak 2020/16 Vedtakssak: Utlysing av stilling som instituttleder 

   

Vedtak: Instituttstyret vedtok at kunngjøringsteksten, med de endringer som 

fremkom i møtet, sendes Dekan ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet for 

godkjenning, slik at Fakultetet kan lyse ut stillingen 

 

Sak 2020/17 Diskusjonssak: Samarbeidsavtale (unntatt offentlighet) 

 

 

Sak 2020/18 Orienteringssak: Status for strategiprosessen og veien videre 

Vedtak: Instituttstyret anbefalte at strategiprosessen ikke stopper opp til tross for at 

Universitetet er nedstengt. Hovedstrategiens del II «Beskrivelse av et antall 

fagområder» kan deles opp i temaer og diskuteres hver for seg i allmøter på Zoom.  

 

Sak 2020/19 Orienteringssak: Årsrapport Lokalt arbeidsmiljøutvalg 2019 (LAMU) 
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Vedtak: Instituttstyret tok Årsrapporten for lokalt arbeidsmiljø 2019 til orientering. 

Det ble fremmet ønske om en mer utførlig rapport for 2020 som omhandler 

instituttets arbeidsmiljø. Universitetet i Oslo gjennomfører 

arbeidsmiljøundersøkelser (ARK) med jevne mellomrom. Disse undersøkelsene 

behandles bredt på instituttet. Det ble også bedt om at det ble gitt en oversikt over 

sykefravær. 

 

Sak 2020/20 Orienteringssaker 

Romsituasjonen på Instituttet ble redegjort for. Flytting av Seksjon for meteorologi 

og oseanografi til Kristine Bonnevies hus er i rute. MetOs flytter inn i oppgraderte 

lokaler før sommeren 2020. 

  Vedtak: Instituttstyret tok sakene til orientering 

 

 

 

Brit Lisa Skjelkvåle 

instituttleder 

Anne Cathrine Modahl 

referent 

 


