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Referat fra møte i Instituttstyret 
torsdag 12. juni 2014 

 kl 14.15-16.00 på Styrerommet, Ole-Johan Dahls hus 

 
Tilstede: Knut Liestøl, Tone Bratteteig, Kristin Braa, Stein Gjessing, Miria  Grisot,  

Mozhdeh Harat, Lars Tveito, Emilie Hallgren. Forfall: Oddvar Hesjedal 

Fra administrasjonen: Geir Ulvestad, Narve Trædal (ref.) 

 

 Sakliste:  
14/08: Vurdering av de møtende styrerepresentanters habilitet i forhold 
til de saker som omhandles på dagens møte  
 
Angående sak 14/11 ble fastslått at deltagelse i bedømmelseskomite i utgangspunktet 
ikke medfører inhabilitet ved behandling i tilsettingsprosessen forøvrig (styre). Det 
må vurderes fra sak til sak, og i denne saken er det ingen grunn til å be den aktuelle 
styrerepresentant fratre under behandlingen. 
 
14/09: Protokoll fra ordinært møte 13. mars 2013  
 
Saksdokument:  
- Protokoll fra møte 13. mars 2014  
 
Protokollen ble gjennomgått uten bemerkninger. De orienteringer som ble etterlyst 
på møtet 13.mars, kommer opp som orienteringssaker i dette møtet. 
 
14/10: Økonomirapporten for 1.tertial 2014, med justert 3-års-prognose  
 
Saksdokument:  
- Notat fra instituttleder  
 
Vedtak: Økonomirapporten tas til etterretning 
  
14/11: Innstilling til eksternt finansiert fast stilling som førsteamanuensis 
ved GI-gruppen (jnr 2014/3695) 
 
Saksdokumenter  
- Bedømmelseskomiteens rapport  
- Kunngjøringsteksten  
 
Styret merket seg at det i etterkant av kunngjøringsprosessen har kommet kommen-
tarer om at enkelte, også ved instituttet her, ikke hadde kjennskap til utlysingen.  Den 
offisielle kunngjøringen er gjort i henhold til vanlige krav for ledige stillinger (på NAV 
og UiOs/Ifis hjemmesider). Styret ønsker imidlertid at det ved kunngjøring av viten-
skapelige stillinger i tillegg skal skje en direkte informasjon til aktuelle søkergrupper 
både eksternt og ved instituttet. Slik praksis er ønskelig også av hensyn til personer 
som ikke nødvendigvis anser seg som de sterkeste søkerne, men som f.eks. ønsker å 
få sin evt. førstestillings-/ professorkompetanse vurdert. 
 



 

 

Det ble også referert at styremedlem Torgeir Lebesby i e-post til instituttledelsen har 
tatt opp det betenkelige i at det ikke var oppnevnt kvinnelig medlem i bedømmelses-
komiteen,  på tross av at en av de to søkerene var kvinne. Kopi av e-post-utvekslingen 
mellom ham og instituttleder vedlegges dette referatet. 
 
Vedtak: Styret slutter seg til bedømmelseskomiteens vurdering og rangering, og 
innstiller Petter Nielsen til den faste stillingen som eksternt finansiert førsteamanu-
ensis ved GI-gruppen.  
 
14/12: Kunngjøring av fast stilling som SKO 1009 Universitetslektor ved 
OMS-gruppen  
 
- Notat fra instituttleder  
- Søknad fra OMS-gruppen  
 
Etter en prøveavstemning, som klart viste at styret ikke ønsker å lyse ut en fast lektor-
stilling, besluttet styret enstemmig: 
 
Vedtak: Styret ber om at instituttleder utreder saken videre med sikte på å løse 
OMS-gruppens og SE-miljøets undervisningsproblemer på annen måte enn ved 
kunngjøring av fast universitetslektor-stilling. Dersom instituttleder beslutter å an-
befale kunngjøring av vitenskapelig stilling, skal styret få saken til behandling.   
             
14/13: Orienteringer  
 
- Instituttleder orienterte muntlig om følgende: 

 Giacomo Indiveri, som har fått tilbud om professorstilling ved NANO-
gruppen, har bedt om forlenget betenkningstid. Denne forlengede be-
tenkningstiden går ut i løpet av juni. 

 Tilsettingsprosessen for de tildelte KD-stipendiat/post doktor-
stillingene er stor sett i rute. Søkergrunnlaget rapporteres å være bedre 
enn i fjor. 

 Prosessen med søknader til endringsmiljøer i 2015 er gjennomført på 
instituttnivå, og to søknader (MEDIMA, ledet av Andreas Austeng og 
PREHICT, ledet av Jim Tørresen)  er oversendt til fakultetet etter intern 
evaluering av fire søknader fra de ulike forskningsgruppene. Videre eva-
luering ved fakultetet skjer til høsten. 

 Instituttleder orienterte om hvilke midlertidige stillinger ved instituttet 
som har overskredet/nærmer seg 4-års-grensen.  

 Brofinansiering i henhold til Akademia-avtalen finansiert av Statoil. Det 
sentrale for Ifi er finansiering av en professorstilling i Data Science/Big 
Data. Stillingen vil bli utlyst i løpet av kort tid, og plasseres ved Mate-
matisk institutt eller Institutt for informatikk avhengig av fagprofilen til 
den som tilsettes. Det andre institutt vil få en II-stilling. 

 Det arbeides med etablering av et samarbeidssenter innen bioinforma-
tikk med sannsynlig plassering ved Ifi/BMI-gruppa – en såkalt HUB – 
støttet av MN-fakultetet, Det medisinske fakultet og OUS.  
 

Vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning 
  



 

 

14/14: Eventuelt 
Ingen saker. 
 
13. juni 2014  
 
Knut Liestøl  
Instituttleder 
 



 

 

 
Vedlegg til referatet: 
Sak 14/11: Innstilling til eksternt finansiert fast stilling som førsteamanu-
ensis ved GI-gruppen (jnr 2014/3695).  
 
Utskrift av e-post-utveksling mellom Torgeir Lebesby og Knut Liestøl 
 
6. juni 2014 14:31  
 
Hei Narve, 
  
I sak 2014/11 (innstilling for førsteamanuensisstilling ved GI-gruppen) er det en mann og en kvinne 
som har søkt. De tre i bedømmelseskomitéen er imidlertid alle menn. Ser at Tone er listet som ob-
servatør, men kravet er vel at begge kjønn skal være representert i selve bedømmelseskomitéen 
(med mulighet for unntak hvis alle søkerne er av samme kjønn)? 
  
 § 6-3.Utlysing av og ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger 
 (3) Ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger skjer på grunnlag av innstilling. Innstilling 
skjer ut fra sakkyndig bedømmelse etter den stillingsbeskrivelse som er gitt i utlysing og betenkning. 
Ansettelsesorganet kan avgjøre at det i tillegg skal gjennomføres intervju, prøveforelesninger eller 
andre prøver. Ansettelsesorganet kan i særskilte tilfeller bestemme at kravet om sakkyndig bedøm-
melse kan fravikes for undervisnings- og forskerstillinger som ikke er førstestillinger eller professors-
tillinger. Når det foretas sakkyndig bedømmelse, skal begge kjønn være representert blant de sak-
kyndige (min utheving). Det skal legges vekt på likestillingshensyn ved ansettelse. I stillinger hvor det 
stilles krav om pedagogiske kvalifikasjoner, skal det foretas en særskilt vurdering av om søkerne opp-
fyller disse. Styret gir nærmere regler om bedømmelsen, jf. likevel sjette ledd. 
  
 Lovkilde: http://lovdata.no/lov/2005-04-01-15/§6-3 
 
 Med vennlig hilsen 
 Torgeir Lebesbye 
  
 Studentrep. Ifi-styret 
------------------------------------------------ 
on 11.06.2014 18:21 
Kjære  Torgeir Lebesbye, 
 
Ad førsteamanuensisstillingen: Vi tar opp spørsmålet om likestillingshensyn var ivaretatt på styremø-
tet i morgen.   
 
Når vi mener prosedyren var tilfredsstillende har det to årsaker. For det første var Tone Bratteteig 
med som observatør - nettopp med sikte på at likestillingshensynet skulle ivaretas (husker i skrivende 
stund ikke hvorfor hun bare ble observatør, skal sjekke til i morgen). Dertil blir det ofte dispensert fra 
reglen om begge kjønn når saken oppfattes som lite viktig eller avgjørelsen synes åpenbar. Årsaken 
til slik dispensering er at det i flere realfag - og ikke minst informatikk - dessverre er så få kvinner i 
vitenskapelige stillinger at de ville bli alvorlig overbelastet med administrative plikter hvis de alltid 
skulle med - også i mindre viktige saker. Denne saken anså vi som åpenbar, i og med at den ene søker 
ennå ikke hadde godkjent PhD og i tillegg var marginal faglig. 
 
Men som sagt - vi skal ta saken opp på møtet i morgen. 
 
Hilsen Knut 


