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Referat instituttstyremøte 2/2021 
 

DATO: 23. april 2021 

STED: På Zoom 

 

Deltakere: Tilstede Representerer Meldt 

forfall 

Bernd Etzelmüller          X Instituttleder  

Terje Koren Berntsen  Vara instituttleder  

  Ekstern representant  

    

Joseph LaCasce X Vitenskapelig ansatt  

Anita Torabi X Vitenskapelig ansatt  

Karianne Staalesen Lilleøren        X Vitenskapelig ansatt  

Thomas Vikhamar Schuler  Vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

Ingrid Anell      X Vitenskapelig ansatt, vararepresentant        

Lars Riber  Vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

    

Franziska Hellmuth X Midl. vitenskapelig ansatt  

Eirik Gottschalk Ballo  Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

Juditha Schmidt X Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

Kjetil Bakke             X Teknisk/administrativ ansatt  

Ann-Christin Jäger  Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant  

Thor Axel Thorsen  Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant  

Kristoffer Sundsmoen X Student – fra sak 2021/16  

Torjus Haakens X Student – fra sak 2021/16  

Ragnhild Møgedal  Student, vararepresentant  

Guro Lilledal Andersen  Student, vararepresentant  

    

Anne Cathrine Modahl X Referent  

Helge Hellevang       Instituttverneombud X 

      

*de som er merket med lys grønt 

er valgte representanter 
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Referat fra instituttstyremøte 2/2021 
 

Fredag 23. april 2021, klokken 09-11 

STED: På Zoom 

 

Agenda styremøtet 

 

V-Sak 2021/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

V-Sak 2021/13 Godkjenning av referat styremøte 1/2021 

V-Sak 2021/14 Eksternt styremedlem 

V-Sak 2021/15 Forslag om endring av sammensetning av instituttstyret  

V-Sak 2021/16 Forslag om endring av styrespråk  

O-Sak 2021/17 Orienteringssaker 

 Rapport fra Utdanningsleder 

 Romsituasjon 

 Nyansatte siden forrige styremøte 

 Annen informasjon fra instituttleder 

 Asbest i Kristine Bonnevies hus 

 Prosess utlyste førsteamanuensisstillinger 

 

Eventuelt 
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Sak 2021/12 Vedtakssak: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Instituttstyret godkjente innkalling og saksliste 

 

Sak 2021/13 Vedtakssak: Godkjenning av referat fra styremøte 1/2021 

 

Vedtak: Instituttstyret godkjente referatet 

 

Sak 2021/14 Vedtakssak: Eksternt styremedlem 

 

Vedtak: Instituttstyret ba instituttleder om å kontakte personene i henhold til den 

rangerte listen og spørre om vedkommende vil bli eksternt styremedlem for perioden 

2021 – 2024 

 

Sak 2021/15 Vedtakssak: Forslag om endring av sammensetning av instituttstyret  

 

Vedtak: De midlertidig ansatte utgjør majoriteten av de ansatte på Institutt for 

geofag.  De fast vitenskapelig ansatte har nå tre styremedlemmer og de midlertidig 

ansatte har ett styremedlem i instituttstyret.   

Det sittende instituttstyret er valgt for årene 2021 – 2024. Det er således ikke mulig å 

endre styrets sammensetning før til neste valgperiode, og man kan ikke øke antall 

styremedlemmer til over 9. Instituttstyret ønsker at saken behandles på nytt senest i 

2024 for å diskutere en eventuell endring i styrets sammensetning for neste 

valgperiode. Forslaget er at de fast vitenskapelig ansatte reduseres med ett medlem, 

og de midlertidig ansatte får to styremedlemmer. 

Det ble også bestemt å opprette et «styre-forum» hvor man på engelsk informerer 

om styresaker. Et slikt forum vil imøtekomme de engelskspråkliges behov for 

informasjon samt gi dem mulighet til å komme i dialog med instituttledelsen. Første 

«styre-forum» planlegges i forkant på neste styremøte i slutten av primo juni 2021.  

 

Sak 2021/16 Vedtakssak: Forslag om endring av styrespråk 

 

Vedtak: Instituttstyret diskuterte saken grundig. Det ble vedtatt at innkallingen og 

referatet også lages på engelsk mens saksdokumentene forblir på norsk.  

Det ble også bestemt å opprette et «styre-forum» hvor man på engelsk informerer 

om styresaker. Et slikt forum vil imøtekomme de engelskspråkliges behov for 

informasjon samt gi dem mulighet til å komme i dialog med instituttledelsen. Første 

«styre-forum» planlegges i forkant på neste styremøte i slutten av primo juni 2021.  

 

Sak 2021/17 Orienteringssaker 

 

a. Rapport fra Utdanningsleder.  

I tillegg til det som er skrevet i styrepapirene ble det informert om søkertallene til våre 

studier som nå er annonsert.  
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 Vi har en liten oppgang i søkertall på bachelorprogrammet Geofysikk og klima (+ 

3 til 47 førsteprioritetsstudenter)   

 Rekordlave søkertall til bachelorprogrammet Geologi og geografi (21, -18 

studenter, som er praktisk talt en halvering). Vi har anmodet om at R2-kravet 

fjernes på dette programmet fra 2022. 

 Vi opprettholder gode søkertall på master.  

b. Romsituasjon 

c. Nyansatte siden forrige styremøte 

Innreise-restriksjonene påvirker vårt institutt i stor grad. Vi tilrettelegger for at ansatte 

kan begynne å jobbe fra sitt hjemland. Vi søker også om unntak fra 

innreiserestriksjonene, men unntaksbetingelsene er foreløpig meget strengt definert.  

d. Annen informasjon fra instituttleder 

 Funn av asbest i Kristine Bonnevies hus påvirker Seksjon for meteorologi og 

oseanografi. Vi har tilbudt ansatte på MetOs kontorplass i andre bygninger 

fram til lokalene i Kristine Bonnevies hus er sanert og godkjent.  

 Prosess ansettelse førsteamanuensisstillinger 

o Geokronologi – Intervju med relevante søkerne i uke 19 

o Petrologi – vikariat. Intervju er ferdig.  

e. Møte med fakultetsledelsen om instituttets økonomi  

Institutt for geofag har en anstrengt økonomi. Vi har stort akkumulert underskudd i 

langtidsbudsjettet. Vi må vise hvordan vi skal få økonomien under kontroll, nedskalering 

av virksomheten er ett alternativ. Underskuddet skyldes avbyråkratiserings- og 

effektiviseringskutt, underdekning av lønnsvekst samt nedgang i våre resultater på 

studiepoeng og EU-prosjekt 

 

 Vedtak: Instituttstyret tok orienteringssakene til etterretning. 

 

 

Bernd Etzelmüller 

instituttleder 

Anne Cathrine Modahl 

referent 

 

 


