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Protokoll fra Instituttstyret 
Tid: torsdag 13.9.2018, kl. 14.15-16.00  

Sted: Styrerommet, Ole-Johan Dahls Hus 

Tilstede: Andreas Austeng, Alma Culen, Terje Aksel Sanner, Lars Håkedal, Oddvar Hesjedal, Karl 

Totland (nytt styremedlem H18), Henrik Lilleengen (vara), Ellen Munthe-Kaas, Petter Nielsen 

Fra administrasjonen: Cecilie M. Sundet (referent) 

Saksliste: 

23/18 Godkjenning av innkalling  

Vedtak: Innkallingen ble godkjent. 

 

24/18 Vurdering av de møtende styrerepresentantenes habilitet i forhold til de saker som 

omhandles på dagens møte 

Ingen inhabilitet ble meldt. 

 

25/18 Protokoll fra møte 14. juni 2018 og fra sirkulasjonssak uke 26 2018 

Vedtak: Protokollene godkjennes. 

 

26/18 Innstilling til fast stilling som førsteamanuensis i digital økonomi og ledelse ved DigEnt-

gruppen 

Vedtak: Styret anmoder fakultetet om å tilsette Lene Pettersen som førsteamanuensis ved Institutt 

for informatikk. Dersom ingen av de to øverst rangerte tar stillingen, ønsker styret stillingen tilbake 

til ytterligere behandling, herunder gjennomføring av intervjuer med de øvrige rangerte. 

 
27/18 Reutlysning av fast stilling som førsteamanuensis ved DESIGN-gruppen - forslag til 
utlysningstekst 
 
Vedtak:  Styret slutter seg til det foreliggende forslag til utlysningstekst med de endringer som 
fremkom i møtet. Styret  overlater til instituttleder å utforme endelig utlysningstekst i samråd med 
leder for DESIGN-gruppen. 
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28/18 Ny fast stilling som ingeniør/overingeniør ved DSB-gruppen 
 
Vedtak: Det lyses ut en ny fast stilling som ingeniør/overingeniør tilknyttet DSB-gruppen. Styret 
overlater til instituttleder i samarbeid med leder for DSB-gruppen å utforme utlysningstekst for 
stillingen. 
 
29/18 Ny fast stilling som ingeniør/overingeniør ved ROBIN-gruppen 
 
Vedtak: Det lyses ut en ny fast stilling som ingeniør/overingeniør tilknyttet ROBIN-gruppen. Styret 
overlater til instituttleder i samarbeid med leder for ROBIN-gruppen å utforme utlysningstekst for 
stillingen. 
 
30/18 Orienteringer  

 Instituttledelsen arbeider med opprettelse av et permanent forskningsutvalg ved 
instituttet. 

 Arealbehov ved instituttet: Antall ansatte i faste og midlertidige stillinger øker, og vil 
forsette å øke i tida framover. Med det øker også arealbehovet. Instituttledelsen er i gang 
med å se etter alternative kontorlokaler i samarbeid med fakultetsledelsen. 

 
31/18 Eventuelt 

 Neste ordinære styremøte er torsdag 15. november 2018 kl. 11.00. 
 

 

Oslo, 14. september 2018 – Cecilie M. Sundet, referent 


