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Protokoll fra Instituttstyret 
Tid: torsdag 22.3.2018, kl. 13.15-16.00  

Sted: Styrerommet, Ole-Johan Dahls Hus 

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

Hesjedal, Henrik Lillengen, Tor Jan Derek Berstad, Ellen Munthe-Kaas, Petter Nielsen, 

Stephan Oepen 

Fra Adm: Geir Ulvestad og Cecilie M. Sundet (referent) 

Saksliste: 

2/18 Godkjenning av innkalling  

Innkallingen ble godkjent. 

3/18 Vurdering av de møtende styrerepresentantenes habilitet i forhold til de 

saker som omhandles på dagens møte 

Austeng meldte seg inhabil i sak 6/18. Ellers ingen inhabilitet meldt. 

4/18 Protokoll fra møte 16. november 2017 og fra sirkulasjonssak uke 7 2018 

Vedtak: Protokollene godkjennes. 

 

5/18 Regnskapet for 2017 

Vedtak: Regnskapsrapporten tas til etterretning. 

 

6/18 Søknad fra DSB-gruppen om finansiering av 
presisjonsposisjoneringssystem 
 
Vedtak: DSB-gruppen innvilges midler til kjøp av et presisjonsposisjoneringssystem. 
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7/18 Nye administrative stillinger - behov for ytterligere oppbemanning 
 
Vedtak: Styret gir ikke sin tilslutning til saken. Styret ber om grundigere tallmateriale og  
begrunnelse for opprettelsen av nye stillinger, og ber om at saken bearbeides og fremmes 
på nytt. 
 
8/18 Innstilling til åremålsstilling som leder for Senter for bioinformatikk 

Vedtak: Styret anmoder fakultetet om å tilsette Eivind Hovig i åremålsstilling som leder 
for Senter for bioinformatikk og som fast professor ved Institutt for informatikk. 

9/18 Brofinansiert fast stilling som førsteamanuensis ved NANO-gruppen - 
forslag til utlysningstekst 
 
Vedtak: Styret slutter seg til det foreliggende forslag til utlysningstekst med de 
endringer som fremkom i møtet. 
 
10/18 Ny fast stilling som førsteamanuensis i digitalisering ved DigEnt-
gruppen - forslag til utlysningstekst 
 
Vedtak: Styret slutter seg til det foreliggende forslag til utlysningstekst med de 
endringer som fremkom i møtet. 
 
11/18 Orienteringer  
 

 ARK-undersøkelsen (utsatt fra styremøtet 16.11.2017) 
Instituttleder orienterte kort om arbeidsmiljøundersøkelsen ved Det matematisk 
naturvitenskapelige fakultet høsten 2017 og resultatene av undersøkelsen. 

 Ny årsenhet i informatikk 

 Ny seksjon Digitalisering og entreprenørskap (DigEnt) 
 
12/18 Eventuelt 
 
Neste styremøte er torsdag 14. juni 2018. 

 

 

Oslo, 6.april 2018 – Cecilie M. Sundet, sekretær 


