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Sakstittel: Nye vedtekter ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi 
 
 
Tidligere vedtak i saken / Plandokumenter / Henvisning til lovverk etc.: 
Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) ble opprettet i 2003 og er en tverrdisiplinær storsatsing ved 
fakultetet. Senteret skal være en europeisk aktør på grunnforskning innen funksjonelle materialer og nanovitenskap, 
med anvendelse mot energi, livsvitenskap, miljø og IKT. Senteret eies av Fysisk institutt og Kjemisk institutt og består 
av forskningsgrupper fra disse to instituttene. 
 
 
De viktigste problemstillingene:  
Senteret reguleres av en senteravtale og senterets vedtekter. Vedtektene ble sist revidert i 2015, men det var nå behov 
for en ny gjennomgang. Senteret ønsket nå å ta en litt mer omfattende gjennomgang for å unngå hyppige endringer og 
for å få et tydeligere skille mellom vedtektene og avtalen. Vedtektene er nå også harmonisert i forhold til fakultetets 
veiledende senterreglement (sak 47/17). 
Endringene består blant annet av en oppdatering av formålsparagrafen til også å inkludere livsvitenskap, samt at 
oversikten over forskningsgrupper og personer ved senteret er tatt ut i et eget vedlegg. 
 
 
Vedtaksforslag: 
Nye vedtekter ved SMN godkjennes. 
 
 
Vedlegg: Nye vedtekter ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 
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Vedtekter: 

Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN) 

1. Formål  
Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN) er et tverrdisiplinært senter, som skal fremme 
forskning i materialvitenskap og nanoteknologi. Senteret skal være en europeisk aktør på grunnforskning 
innen funksjonelle materialer og nanovitenskap, med anvendelser mot energi, livsvitenskap, miljø og IKT.  

SMN skal utgjøre den faglige spydspiss for material- og energiforskning ved Universitetet i Oslo, dyrke frem 
tverrfaglige toppforskningsmiljøer og videreutvikle sin posisjon som et internasjonalt anerkjent miljø på høyt 
faglig nivå. Gjennom kvalitet og styrke skal SMN være en faglig møteplass både nasjonalt og internasjonalt.  

Aktiviteten representerer hovedtyngden av fakultetets miljøer innen fagfeltet materialvitenskap og 
nanoteknologi. En oversikt over de ansatte som deltar i SMN fra Fysisk institutt (FI) og Kjemisk institutt 
(KI) er beskrevet i vedlegg 1 «Avtale om forpliktelser på materialområdet mellom KI og FI – SMN» 
(Ephorte-Ref). Det er et krav at SMN til enhver tid har en oppdatert strategi med og tydelige målsettinger 
som ivaretar formålet med SMN og er oppdatert i forhold til MNs og UiOs overordnede strategier.  

2. Virkeperiode 
a. SMN senteret har virket siden 2003, og kan forlenges i flere virkeperioder på fem år av 

gangen.    
 

3. Styringsorganer og ledelse 
a. Senteret har et styre, en ledergruppe, en senterleder og en administrativ leder. 
b. Senterets øverste organ er styret.  
c. Senterleder rapporterer til styret. Løpende rapportering gjøres til berørte institutter. 
d. SMN kan ved behov opprette fagråd (Advisory board) med en internasjonal sammensetning. 

Sammensetningen vedtas av styret etter forslag fra ledergruppen. 
 

4. Senterstyret 
a. Styret er sammensatt av forskningsdekan og instituttlederne fra deltagende institutter 

(nestlederne er vararepresentanter). Styreleder er en av de to instituttlederne og oppnevnes av 
dekanen. Styret fungerer i fire år, sammenfallende med den valgte ledelse ved fakultetet. 
Styreleder skal normalt alternere mellom FI og KI i en fireårssyklus.   

b. Styret rapporterer til fakultetets ledelse.  
c. Styret har en overordnet og samordnende funksjon med ansvar for:  

i. Overordnede planer, strategier, prinsipper og prioriteringer for virksomheten, 
ii. Årsplan og budsjett 

d. Styret har hovedansvar for å sørge for at senterets virksomhet er godt forankret ved de 
deltakende enheter og ved fakultetet. 

e. Styret vedtar senterets ledergruppe etter innstilling fra senterleder. 
f. Styret har det overordnete ansvar for forvaltning av de bevilgninger som stilles til rådighet for 

senterets aktiviteter. 
g. Styret godkjenner senterets interne organisering i forskningsgrupper etter forslag fra senterleder. 
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5. Senterleder  
a. SMN ledes av en senterleder i nært samarbeid med en ledergruppe og en administrativ leder.  
b. Senterleder ansettes av MN-Fakultetets styre for en periode lik senterets virkeperiode, ved 

forlengelse av senterets virkeperiode kan stillingen forlenges med en periode. 
c. Senterlederen rapporterer til styret og fungerer som styrets sekretær. 
d. Senterleder leder senterets ledergruppe. 
e. Senterlederen har ansvaret for SMNs virksomhet innenfor de rammene som blir gitt av 

fakultetets og instituttenes strategier for fagområdet samt vedtak fattet i SMNs styre.  
f. Lederfunksjonen er strategisk, dvs. lederen skal være pådriver for pågående aktivitet og en 

inspirator og katalysator for ny aktivitet. Senterlederen skal på en proaktiv måte bidra til å legge 
forholdene til rette for framtidige programutlysinger innen fagområdet (EU, Norden, NFR).  

g. Senterleder skal tilrettelegge for intern samhandling.  
h. Senterleder skal representere SMN nasjonalt og internasjonalt og bidra til at senteret og UiOs 

virksomhet innen fagområdet profileres.   
 

6. Ledergruppen 
a. Ledergruppen er et rådgivende organ for senterleder. 
b. Ledergruppen skal utarbeide forslag til styret for senterets faglige strategi, planlegge intern 

faglig aktivitet, stimulere til intern dynamikk og bidra til å utvikle senteret til en faglig møteplass 
nasjonalt og internasjonalt. 

c. Ledergruppen har overordnet ansvar for senterets faste faglige seminarer samt senterets årlige 
faglige møte. 

d. Ledergruppen er rådgivende organ for disposisjon av SMNs disponible budsjett til nødvendig 
driftstiltak og til strategiske tiltak med fokus på aktiviteter som går på tvers av forskningsgrupper 
og som gir merverdi for fagområdet i et UiO-perspektiv. 

e. Ledergruppen skal dessuten sørge for tilstrekkelig gjensidig informasjonsutveksling mellom de 
ulike aktivitetene/gruppene. 

f. Ledergruppen skal møtes jevnlig, fortrinnsvis månedlig.  
 

7. Administrativ leder 
a. SMN skal ha en administrativ leder med følgende arbeidsoppgaver: 

i. Overordnet administrativt ansvar for løpende forvaltningsoppgaver inkludert økonomi, 
prosjektforvaltning og personaladministrasjon knyttet til midlertidig ansatte som er 
finansiert av prosjektene. 

ii. Fagansvar og leder for Team-SMN, senterets administrative enhet. 
iii. Ansvar for utarbeidelse av forslag til eller vurdering av kontrakter og avtaler knyttet til 

prosjektene  
iv. Senterets administrative kontaktpunkt mot deltagende institutter og fakultetet, som 

leverer administrative tjenester til senteret.  
b. Senteret kan ansette administrativt støttepersonell, f.eks. forskningskonsulenter som inngår i 

Team-SMN. 
c. Bidrag og ansvarsfordeling knyttet til øvrige administrative ressurser som EU-rådgivere, 

personal-, økonomi- og IT-støtte leveres fra deltagende institutter og fakultetet etter nærmere 
avtale (Ephorte) og inngår i Team-SMN. 

d. Team-SMN utgjør en koordinert samling av administrative ressurser som sammen skal utføre 
oppgaver  knyttet til: 

i. Budsjettering av prosjekter etter gjeldende retningslinjer 
ii. Økonomi og forvaltning av prosjekter,  
iii. Økonomi og forvaltning av leiestedene administrert av SMN 
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iv. Forestå ansettelse av ansatte som er finansiert av prosjektene.  

v. Forestå kontrakter og avtaler knyttet til prosjektene.  

vi. Profilering og arrangementer 

vii. Forefallende 

 

8. Tilknytning til SMN 
a. Personell med arbeidssted ved SMN er å betrakte som ansatte i en matriseorganisasjon der 

forskningsvirksomheten er tillagt senteret og utdanningsaktiviteten er tillagt moderinstituttet og 
omfanget av administrative plikter søkes fordelt tilsvarende. 

b. Alt fast vitenskapelig i førstestillinger (professor og førsteamanuensis) og teknisk personell 
involvert i SMN skal være ansatt ved og lønnet fra sine respektive moderinstitutter. Dette 
innebærer at personalansvaret for disse ligger på moderinstituttet, herunder medarbeidersamtaler 
og HMS-tiltak. 

c. Midlertidig ansatt vitenskapelig personell tilknyttet prosjekter på SMN, faste forskere på ekstern 
finansiering fra prosjekter på SMN og administrativt ansatte forskningskonsulenter er ansatt ved 
senteret. Personalansvaret for disse ivaretas av SMN. HMS ansvaret ivaretas av instituttene.  

d. Vitenskapelig personell som deltar i SMN skal legge ned en betydelig andel av sin aktivitet som 
understøtter senterets målsetting, til senteret.  
 

9. Økonomi 
a. SMN mottar en årlig grunnbevilgning fra fakultetet som dekker lønn til senterleder, 

administrativ leder samt utgifter til husleie.  
b. Ansvar for økonomiske forhold og fordeling av inntekter mellom SMN og deltagende institutter 

er regulert i «Avtale om forpliktelser på materialområdet mellom KI og FI – SMN» (Ephorte).  
c. Dekningsbidrag som tilkommer SMN skal benyttes til drift av sentrene/forskningsgruppene og 

til strategiske tiltak med hovedvekt på det siste. 
d. Bruken av midler skal reflektere fordelingen av inntekter fra de to instituttene. 

 

10. Avvikling 
a. Dersom fakultetsstyret beslutter at aktiviteten ikke skal videreføres som senter, skal 

SMN legges ned.  
b. Fordeling av SMN aktiva/passiva og av eventuelle fremtidige 

gevinster/underskudd/forpliktelser som har oppstått ved senterets drift besluttes av 
senterstyret og fordeles mellom de deltagende institutter i henhold til instituttenes bidrag 
til aktiva/passiva og gevinster/underskudd.  

c. Dersom senterstyret ikke finner en minnelig løsning bestemmes fordelingen av dekanen. 
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