
UNIVERSITETET                               Institutt for  
I OSLO                                                  informatikk 
 

 Referat fra møte i instituttstyret  
torsdag 24.juni 2010 

 
Til stede: Morten Dæhlen, Einar Broch Johnsen, Anne Marie Husby, Espen Angell 
Kristiansen, Torgeir Lebesby , Ragnhild Kobro Runde, Kristin Skar, Ellen Munthe-Kaas 
(vara for Tone Bratteteig). Forfall: Arne Maus. 
Fra adm: Narve Trædal 
 
 
Sakliste: 
 
10/09: Konstituering  
Ragnhild Kobro Runde erklærte seg inhabil i sak 10/14 og fratrådte møte etter sak 10/13 
 
 
10/10: Protokoll fra styremøte 18. mars 2010 
Tidligere godkjent som sirkulasjonssak. 
 
10/11: Nye faste stillinger ved instituttet 
Sakspapir: 

• Notat fra instituttleder 
Vedtak 
Styret går inn for å opprette én ny 1. amanuensis-stilling på ROBIN-gruppen i tråd med 
fremlagte forskningsplan og utkast til betenkning. Stillingen bør lyses ut innen utgangen 
av tredje kvartal 2010. 
 
Styret utsetter avgjørelsen om å tildele flere stillinger til et passende styremøte høsten 
2010, og at den videre behandling og rangering av søknadene fra DMMS, DSB, DESIGN 
og forslaget om en stilling i anvendt logikk/programmering utsettes til dette møtet.   
 
10/12: Erfaringsmaster: Stor satsning på etter- og videreutdanning ved instituttet 
Sakspapir: 

• Notat fra Lars Groth 
Vedtak 
Styret gir instituttleder fullmakt til å arbeide videre med forslaget med sikte på oppstart i 
høstsemesteret 2011. Styret forutsetter at denne satsningen ikke vil gå ut over den 
ordinære undervisningsvirksomheten ved instituttet. 
 
10/13: Innstilling til fast stilling som førsteamanuensis ved LNS-gruppen 
Sakspapir: 

• Intervjukomiteens rapport 



• Rapporten fra vitenskapelig bedømmelseskomite 
• Bedømmelseskomiteens kommentar til spørsmål fra søker Santos 
• Betenkning for stillingen 

 
Vedtak 

Styret slutter seg til vurderingen og rangeringen fra intervjukomiteen, og 
anmoder om at fakultetet tilsetter Lilja Øvrelid i stillingen. 

 
10/14: Innstilling til 4-årig stilling som førsteamanuensis tillagt ledelsen av 1-års-senteret 
Sakspapir: 

• Rapporten fra vitenskapelig bedømmelseskomite 
• Betenkning for stillingen 

 
Vedtak 

Styret slutter seg til vurderingen fra bedømmelseskomiteen og anmoder om at 
fakultetet tilsetter Raghild Kobro Runde i stillingen. 

 
10/15: Orienteringssaker 
- Parallell Ifi/Campus Informaticus 
Sakspapir: 
•  Foreløpig konklusjon fra komité for vurdering av Campus Informaticus   

Styret etterspør endelig dato for leveransen og at en slik dato må fastsettes så fort som mulig. 
Stedfortreder for instituttleder, Arne Maus, får i oppdrag å sette ned en arbeidsgruppe som formulerer 
akseptansemål og gjennomfører en akseptansetest.  
• Arbeids- og studiesenter for 1.års-studenter 

Arbeidet med senteret har gått som planlagt. I tillegg til opplegg for oppfølging av 
gruppelærere, kurs i studieteknikk, osv., foreslår instituttleder at det utarbeides et 
begynneremne i informatikk som viser helheten i faget. Emnet bør gå over mer enn ett 
semester og alle forskningsgruppene bør delta i opplegget. Instituttleder vil legge frem en 
skisse til et slikt kurs i løpet av september 2010.  
 
Styret var opptatt av at det bygges en infrastruktur rundt senteret som greier å fange opp 
innspill fra hele miljøet. 
 
Instituttforsamling om førsteårssenteret legges til siste torsdag i september, 30. September 
2010. 

• Åpning av det nye informatikkbygget i 2011 (3 elementer) 
 Åpningsuke med fokus på studentene (primært 17-21 januar), men uken bør 

også inneholde et arrangement for gamle studenter (alumni) 
 Offisiell åpning den 1.februar. Den offisielle åpningen innledes med en 

workshop med vekt på arven etter Ole Johan Dahl. OMS og PMA får 
ansvaret for å arrangere workshop´n. 

 Åpningen av det nye bygget avsluttes med Åpen dag, 10. mars. 
• 200-års-jubileum 

I tillegg til åpningen av det nye bygget vil Ifi være involvert i tre arrangementer under 
jubileet: 

 UiO planlegger et seminar i samarbeid med Ski VM2011 og de ønsker å 
bruke det nye auditoriet i det nye bygget. Sannsynlige datoer  er 3-4 mars. 

 UiO vil bruke det nye informatikkbygget på selve bursdagen til UiO, dvs. 2. 
September. 



 Den 17. september skal UiO arrangere kunnskapsmønstringen om den 
digitale verden. Noe av denne mønstringen vil foregå i det nye bygget. 

 
Eventuelt 

o Det vurderes å lyse ut  en midlertidig førsteamanuensis-stilling ved PMA-gruppen. 
Beslutning og godkjenning av kunngjøringstekst foretas via sirkulasjon i styret.  

 
 

25. juni 2010 
 

Morten Dæhlen  
instituttleder 
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