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De viktigste problemstillingene: 
Instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle ble tilsatt som instituttleder fra mai 2013. Hennes åremål utløper 
i april 2017, og det er derfor påtide å kunngjøre stillingen på nytt.  
  
Kunngjøringsteksten ble vedtatt i Institutt for geofags styre 4.32016. 

 
 
Vedtaksforslag: 
Fakultetsstyret slutter seg til Institutt for geofags forslag til kunngjøringstekst. 

 
 
Vedlegg: Forslag til kunngjøringstekst 

Protokoll fra instituttstyret 



 



 
Stilling som instituttleder er ledig ved Institutt for Geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet. 
 
Stillingen er ledig fra 1. mai 2017 og tilsetting skjer på åremål for fire år fra tiltredelse med adgang til 
forlengelse for en periode etter ny utlysning. Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer 
som til enhver tid gjelder for stillingen. 
 
Institutt for geofag, ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, er Norges bredest favnende 
akademiske institusjon innen geofag og dekker alle hoveddisiplinene innen fagområdet. Instituttet har 
et senter for fremragende forskning, CEED Jordens utvikling og dynamikk, og et forskningssenter for 
miljøvennlig energi, - FME-SUCCESS. Instituttet deltar i to av fakultetets endringsmiljøsatsinger. 
 
Nesten 50 % av budsjettet er fra eksterne kilder med en betydelig næringslivsfinansiering. Vi har 120 
eksterntfinansierte prosjekt hvorav 4 er finansiert av European Research Council (ERC). Forskningen 
ved instituttet er av høy kvalitet og vi fikk meget god omtale i Forskningsrådets siste evaluering, med 
toppkarakter for flere forskningsgrupper. Instituttet har egne bachelor- og masterprogram i geofag. Det 
er god søkning til disse programmene, og et stort innslag av internasjonale studenter på masterstudiene. 
Instituttet har også en betydelig laboratorievirksomhet. Bemanningen er på 40 førstestillinger 
(førsteamanuenser og professorer), 30 teknisk/administrative stillinger, 80 stipendiater og postdoktorer, 
samt 25 forskere, generelt med et stort innslag av internasjonalt ansatte. I tillegg kommer stipendiater 
ansatt hos instituttets samarbeidspartnere. Flere opplysninger om instituttet finnes på www.geo.uio.no. 
 
Instituttleder leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets 
strategiske planer og instruks fra dekan. Instituttleder har det overordnede ansvar og myndighet med 
hensyn til alle faglige og administrative oppgaver (enhetlig ledelse), har på dekanens vegne det 
operative ansvar for instituttets totale virksomhet og rapporterer til dekan. Instituttleder skal ivareta 
den samlede økonomiske ramme som enheten forvalter og sørge for at gjeldende lønns- og 
personalpolitikk ved UiO blir fulgt opp. Det samme gjelder helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) 
og eventuelle interne kontrollsystemer ved enheten. Det er instituttleders ansvar å se til at de 
organisatoriske forhold legges best mulig til rette for instituttets aktiviteter. 
 
Institutt for geofags viktigste utfordringer er å balansere faglig bredde og spesialisering innen 
forskning og utdanning. Vi må sørge for at ansatte og studenter har tilgang på state-of-the-art 
forskningsinfrastruktur, utvikle tverrfaglighet, tematisk og innovativ forskning og utdanning med 
utgangspunkt i instituttets disiplinære kompetanse. Instituttets undervisningstilbud har stor 
samfunnsmessig relevans, noe som gir studentene tilgang til et godt arbeidsmarked. 
  
Instituttleder skal ivareta faglig ledelse gjennom styring og utvikling av enhetens forskning, 
undervisningsressurser, forskningsformidling og øvrig virksomhet med sikte på å innfri faglige 
mål og gjennomføre forskningsstrategiske satsinger.  Lederen skal fronte instituttets forskning 
og undervisning både eksternt og i universitetsmiljøet. Andre viktige arbeidsoppgaver er å 
utvikle et godt arbeidsmiljø, legge til rette for god resultatoppnåelse og motivere til 
samhandling. 
 
Vi søker en leder med bred geofaglig bakgrunn. Instituttets leder må ha klare faglige og strategiske 
ambisjoner på vegne av instituttet og ha evne og vilje til å arbeide aktivt for at disse ambisjonene skal 
innfris.  Det kreves doktorgrad og forsknings- og undervisningserfaring innenfor det aktuelle 
fagområdet. Søker må presentere sin visjon for instituttet. Visjonen skal være på inntil en side. Det 
legges stor vekt på personlig egnethet, og den som tilsettes forventes å inneha betydelige evner til å 
kommunisere og samarbeide, virke samlende, motivere og utøve lederskap. Den som tilsettes må 
beherske et skandinavisk språk samt gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig). 
 
Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke 
stillingen. 

http://www.geo.uio.no/


 
Det er ønskelig at søkeren kan dokumentere: 

• god kjennskap til nasjonal og internasjonal geofaglig forskning og utdanning 
• evne til å bygge nettverk og allianser nasjonalt og internasjonalt 
• erfaring fra strategisk arbeid og ledelse 
• erfaring fra undervisning på universitetsnivå  
• erfaring med personalledelse/ledelse av forskningsgrupper og organisasjonsutvikling 
• innhenting av nasjonal og internasjonal forskningsfinansiering god gjennomføringsevne 
• administrativ erfaring samt kunnskap om budsjettering, økonomistyring og HMS-spørsmål 

 
Lønn: 
Instituttleder (stillingskode 1475) lønnstrinn: 80 til 92 - (781 100 – 1 062 700 per år, avhengig 
av kompetanse) 
 
Følgende skal legges ved søknaden: 
• søknadsbrev 
• CV 
• vitnemål 
• attester 
• visjon for instituttet 
• navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og 
telefonnummer) 
 
UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater 
m.m. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort 
selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 



Institutt for geofag  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  
 

Postadresse:  Postboks 1047 Blindern 
0316 Oslo 

E-post: geosciences@geo.uio.no 
Nett: www.mn.uio.no/geo/ 

 

 

  

Referat: Instituttstyremøte nr 1/2016            

Dato: 

04.03.16 

Tid: 

9:00 – 12 

Sted: 

Rom 016, Geologibygningen 

Deltakere: Tilstede Representerer Meldt 

forfall 

Brit Lisa Skjelkvåle          X Instituttleder  

Annik M. Myhre            y Institutt nestleder  

Gro Gunleiksrud Haatvedt X Ekstern representant  

    

Jón Egill Kristjánsson X Vitenskapelig ansatt  

Lena Merete Tallaksen    X Vitenskapelig ansatt  

Carmen Gaina        X Vitenskapelig ansatt  

Jens Jahren         Vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

Jon Ove Methlie Hagen        Vitenskapelig ansatt, vararepresentant        

Valerie Maupin  Vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

    

Anja Sundal X Midl. vitenskapelig ansatt  

Hans Brenna  Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

Désirée Treichler  Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant  

    

Michael Heeremans              Teknisk/administrativ ansatt  

Thor Axel Thorsen X Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant  

Gunn Kristin Tjoflot  Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant  

    

Eivind Straume X Student  

Bjørn Magnus Narum X Student  

Robin Orre Svennungsen  Student, vararepresentant  

  Student, vararepresentant  

    

Åsgeir  Seland X Referent  

    

Anne Cathrine Modahl X Administrativ leder   

    

Helge Hellevang       Instituttverneombud  

                     Y:  kom under sak 2016/7      

*de som er merket med lys grønt 

er valgte representanter 
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Referat Styremøte 1/2016 
 

 

Sak 2016/2 - Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Instituttstyret godkjente innkalling og saksliste. 

 

Sak 2016/3 - Godkjenning av referat fra styremøte 5/2015 og sak 2016/1 

 

Vedtak: Instituttstyret godkjente referatene. 

 

Sak 2016/4 - Resultatregnskap for 2015 for Institutt for geofag 

 

Resultatregnskapet for 2015 ble overraskende bra. Det er fremdeles punkter å følge 

opp, men alt i alt er det nå en langt bedre økonomisk kontroll ved instituttet enn det vi 

har hatt på noen år. 

Vedtak: Instituttstyret tok det framlagte resultatregnskapet for 2015 til 

orientering. 

 

Sak 2016/5 - Nytt styre 2017-2020. Skisse til prosess. 

 

Under saken diskuterte styret også erfaringer med dagens sammensetning.  Styret 

ønsker å fortsette med den modell som er i dag.    

Vedtak: Styret tok den fremlagte skissen til prosess til orientering. Et valgstyre vil 

bli oppnevnt på styremøtet i mai. 

 

Sak 2016/6 - Utlysning av stilling som instituttleder.  Forslag til           

utlysningstekst 

 

Vedtak:  Styret godkjente den foreslåtte utlysningsteksten med følgende tillegg:  

Søker skal presentere sin visjon for ledelse av instituttet,  på ½ - 1 side. 

 

Sak 2016/7 - Neste skritt i strategi og stilling for instituttet 

 

Vedlagt presentasjon fra instituttleder 

Vedtak: Instituttstyret tok den framlagte informasjonen til orientering. 

 

Sak 2016/8 - Forslag til ny stilling (førsteamanuensis) innen           

geomorfologi 

 

Bakgrunnen for dette forslaget er stillingsplan for instituttet (som ikke er ferdig for 

alle deler av instituttet) og at professor Ole Humlum har sagt opp sin stilling fra 

1.10.2016. Humlum er professor i fysisk geografi og geomorfologi. 

 Vedtak: Instituttstyret støttet forslaget om å starte en prosess med ansettelse av en 

ny førsteamanuensis innen geomorfologi. Styret ba om at det til neste styremøte blir 

lagt fram et forslag til betenkning, og at det samtidig foreligger et forslag til 

letekomite. Styret ønsker at en person fra en annen seksjon,  fortrinnsvis METOS,  er 

involvert i utforming av utlysningsteksten og den videre prosessen. Stillingen skal 
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Referat Styremøte 1/2016 
 

lyses ut bredt.  Det må fremgå av betenkningen at stillingen skal dekke deler av 

faggruppens undervisning. 

 

Sak 2016/9 - Instituttets laboratorier.  Orientering om virksomheten. 

Thor Thorsen la fram en innledende rapport som beskriver omfanget av 

laboratoriene, hva slags analyser som utføres der, hvem som er brukere og at anslag 

på aktivitet i løpet av de siste årene, målt i timer instrumentet er brukt, antall analyser 

etc. I den påfølgende diskusjonen kom det fram at styret ønsker en oversikt over 

kostnader knyttet til laboratoriene, samt planer for laboratoriene framover. 

Vedtak: Instituttstyret tok orienteringen om instituttets laboratorievirksomhet til 

etterretning og ba om at de til neste styremøte får videre orientering om      

leiesteder og kostnader knyttet til laboratoriene. 

 

Sak 2016/10 - Orienteringssaker 

Utdanningsleder Myhre orienterte om følgende saker: 

a) InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen. Status per 

februar 2016. Instituttet jobber aktivt med denne prosessen og er stort sett i rute 

med de tidsfristene som gis av fakultetet.  

b) Studiebarometeret 2015 – resultater for Geofag. Studiebarometeret har utviklet 

seg til et viktig verktøy for forvaltning og kommende studenter. Resultatene fra 

denne undersøkelsen blit tillagt stor vekt og det er derfor viktig at instituttet går 

gjennom resultatene for å analysere hva som er hovedtrekkene, og hvilke tiltak vi 

kan gjøre for å bedre resultatene. 

 

Vedtak: Instituttstyret tok orienteringen til etterretning. 

 

 

 

Brit Lisa Skjelkvåle 

                                                                         Instituttleder                   Åsgeir Seland 

                                                                                                                                               referent 
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