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1. Orienteringssaker: 
 

- Delvis sentralisering av økonomifunksjonen ved fakultetet:  
Instituttleder orienterte. Fakultetet ønsker å sentralisere 
økonomifunksjonene ved fakultetet. Fra 1.1.2010 overtar fakultetet 
økonomiarbeidet for IFP, IKRS og NIFS, samt oppfølging av 
basisfinansieringen til SMR og IOR. SMR og IOR beholder økonomisk-
administrativ oppfølging av våre eksternfinansierte prosjekter. 
 
- Planer for utlysning av faste vitenskapelige stillinger ved IOR: 
Instituttleder orienterte. Ledelsen tar sikte på å ferdigstille et utkast til 
utlysning av to faste stillinger ved IOR før sommerferien. Flere av 
rådsmedlemmene argumenterte for at stillingene bør lyses ut internasjonalt 
på engelsk, og at det ikke bør stilles absolutte språkkrav (dvs. at det bør 
være tilstrekkelig å lære seg norsk etter tilsetting). Det var ikke full 
konsensus om dette - andre påpekte at utlysning på engelsk medfører store 
krav til presisjon i utlysningsteksten, fordi det er lite ønskelig med mange 
søkere uten relevant undervisningskompetanse.  
 
- Muntlig orientering om instituttets økonomi etter 1.tertial:  
Kontorsjef Ulla Ruud orienterte. Instituttets inntekter er noe høyere enn 
budsjettert, mens forbruket er noe lavere enn budsjettert. Det er dermed 
grunn til å minne om at det viktig at de ansatte sørger for at aktiviteter 
gjennomføres som planlagt. Midler som ikke er brukt ved årsskiftet vil bli 
inndratt av fakultetet. Administrasjonen vil sende ut en påminnelse med 
informasjon til de ansatte og til forskergruppene. Ledelsen ble oppfordret til 
å omdisponere midler dersom det er hensiktsmessig. 
 
- Orientering om instituttets søknadsaktivitet i 1.tertial:  
Øyvind Henden distribuerte en oversikt over prosjektsøknader sendt i 
perioden 01.01-18.05.2009. 
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2. Valg av instituttleder og nestleder 2010-2013: 

 
Instituttrådet diskuterte en rekke ulike kriterier for sammensetningen av 
valgkomiteen. Etter å ha vurdert en rekke ulike alternativer samlet rådet seg i en 
konsensus om følgende valgkomite: 
 
Professor Ragnhild Hennum 
Stipendiat Lars Edvard Erichsen 
Førstekonsulent Else Aas 
Student og vitenskapelig assistent Vilde Hannevik Lien  
 
Forslaget oversendes til fakultetsledelsen. 
 

 
3. Eventuelt:  
 

Rådet diskuterte ulike hensyn ved referatpraksisen. Etter diskusjonen var det 
konsensus om å gå tilbake til korte referater. Hovedtrekk i diskusjonene skal 
likevel gjengis. Enkeltpersoner synspunkter skal normalt kun refereres i 
avstemninger (dissenser), eller når en representant ber om det.  
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