
Universitetet i Oslo  
Universitetsdirektøren 
 
 

 

 

Til  Universitetsstyret 
Fra  Universitetsdirektøren 

 
Sakstype: Vedtakssak 
Møtesaksnr.: V-sak 9 
Møtenr.: 4/2017 
Møtedato: 20. juni 2017 
Notatdato: 26. april 2017 
Arkivsaksnr.: 2017/4358 
Saksbehandler: Magnhild Nesheim 
 

Godkjenning av ordning med tilsatt leder ved Institutt for 
teknologistudier (ITS), Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret 
Etter Normalregler for institutter § 10 godkjenner dekanen tilpasninger i organiseringen av 
grunnenheter som i sin helhet ligger innenfor rammen av normalreglene. Eventuelle tilpasninger 
som i innhold avviker fra normalreglene eller legger til vesentlige nye bestemmelser, godkjennes av 
fakultetsstyret selv.  

Valgreglement for UiO § 20 nr. 1 fastsetter at dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for 
instituttleder velges, dersom ikke universitetsstyret selv – etter tilråding fra 
fakultet/instituttstyret/instituttrådet – bestemmer at det foretas tilsetting. 

Hovedproblemstillinger i saken 
Det vises til notat av 3. april 2017 fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Institutt for 
teknologistudier er organisert som et institutt under fakultetet fra 1. januar 2017, og skal ha ledelse, 
styre og utvalg på linje med øvrige institutter ved fakultetet. Administrasjonsreglement basert på 
Normalregler for institutter ble vedtatt på fakultetsstyremøtet 27. mars 2017. I den forbindelse 
sluttet fakultetsstyret seg til at instituttet skal ha tilsatt instituttleder, og anbefalte at 
universitetsstyret godkjenner en slik ordning for instituttet.  Vedtaket var enstemmig. 

MN-fakultetet har latt det være opp til det enkelte institutt å beslutte om det skal være valgt eller 
tilsatt instituttleder, og det er ingen føringer i forhold til om den ene modellen er mer ønskelig enn 
den andre. Fakultetet har imidlertid sett en gradvis overgang fra valgt til tilsatt leder siden enhetlig 
ledelse ble innført ved fakultetet i 2005. Av de åtte opprinnelige instituttene er det nå Institutt for 
teoretisk astrofysikk og Institutt for informatikk som har valgt leder. 

På dette grunnlag anbefaler universitetsdirektøren at en ordning med tilsatt leder ved ITS 
godkjennes i samsvar med det framlagte forslaget. 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
Universitetsstyret slutter seg til forslag fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og 
godkjenner en ordning med tilsatt instituttleder ved Institutt for teknologisystemer. 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Irene Sandlie 
personaldirektør 

 
 
Vedlegg: 

- Notat av 3. april 2017 fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
- Revidert administrasjonsreglement for ITS 
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