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Saken gjelder 
Institutt for biovitenskap ble formelt opprettet av Universitetsstyret 30. november 2017. 
Instituttet etableres fra 1. januar 2018, og vil da ha behov for å ha på plass et operativt 
instituttråd. I helhetligplan for opprettelse er dette omtalt på følgende måte: 

 
Det nye instituttet må ha et instituttråd som er operativt fra 1 januar 2018. Den første viktige 
oppgaven for det nye instituttrådet blir å vedta et nytt samlet budsjett for det nye instituttet. Vi 
har allerede startet prosessen med å utarbeide et nytt felles budsjett, i samarbeid med 
økonomiseksjonen ved fakultetet. Valgprosessen må derfor gjennomføres i høst, ved at det 
foretas et suppleringsvalg på MBI, slik at det gamle MBI er representert innen alle 
medlemskategorier i instituttrådet ved det nye instituttet. 

 
Det ligger implisitt i dette at planen er å supplere det nåværende instituttrådet ved Institutt for 
biologi med fire representanter fra Molekylærbiologisk institutt. Da inneværende valgperiode 
startet 1. august 2017 er alle representanter nylig valgt. 
 
Det nye rådet får dermed følgende sammensetning: 
 

Gruppe A. Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger – 4 (5*) representanter  
Gruppe B. Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling – 2 representanter 
Gruppe C. Teknisk og administrativt ansatte – 3 representanter  
Gruppe D. Studenter - 3 representanter 

 
Påtroppende instituttleder Ørjan Totland inngår i gruppe A* og er leder av instituttrådet. 
Nytt instituttråd får dermed 13 representanter, og kravet om 20% studentrepresentasjon er 
med tre representanter oppfylt. 
 
Det foreslås at ordningen med utvidet instituttråd gis virkning fra 1. januar 2018 – 31.juli 2019, 
og at det skrives ut nyvalg våren 2019. Representanter i gruppe B og D er valgt for ett år, og 
for disse gruppene må det dermed gjennomføres valg våren 2018. Disse valgene foretas av 
og blant alle i de aktuelle gruppene ved Institutt for biovitenskap. 
 
Det foreslås at sittende instituttråd ved Molekylærbiologisk institutt får ansvar for å utpeke de 
fire representantene og fire vararepresentanter, blant rådets valgte medlemmer. Dette må 
gjøres før Molekylærbiologisk institutt, og dermed også instituttrådet, opphører å eksistere 1. 
januar 2018. Det anbefales at prosessen gjennomføres senest i uke 51. 
 
Da reglene for instituttorganene i utgangspunktet ikke åpner for særskilt prioritering internt i de 
ulike valggrupper vil det dersom ikke rådet ved Molekylærbiologisk institutt ikke utpeker de fire 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s_134-17_endring_av_instituttstruktur_mn.pdf
file://eir.uib.no/home4/fafkk/Privat%20Kristine/Orienteringssak%20g%20-%20Helhetlig%20plan%20for%20sammensl%C3%A5ingen%20av%20Institutt%20for%20biologi%20og%20Molekyl%C3%A6rbiologisk%20institutt%20ved%20UiB.pdf
file://eir.uib.no/home4/fafkk/Privat%20Kristine/Orienteringssak%20g%20-%20Helhetlig%20plan%20for%20sammensl%C3%A5ingen%20av%20Institutt%20for%20biologi%20og%20Molekyl%C3%A6rbiologisk%20institutt%20ved%20UiB.pdf
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.5-Institutt/Regler-for-instituttorganene
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representantene, måtte holdes valg på alle representanter i det nye instituttrådet på ordinær 
måte av og blant ansatte ved Institutt for biovitenskap. Åpent valg må gjennomføres innen 
utløpet av januar måned, og instituttrådet vil da oppnevnes med ni representanter slik malen 
er ved fakultetets øvrige institutter.  
 
 
Dekanens kommentarer  
Dekanen støtter ønsket om ordning med utvidet antall medlemmer i instituttrådet ved Institutt 
for biovitenskap, og mener ordningen på en god måte sikrer bred representasjon fra begge de 
nåværende institutter. Dette vil være viktig for instituttet i en etableringsfase. Dekanen 
oppfordrer instituttrådet ved Molekylærbiologisk institutt til å oppnevne de fire kandidatene 
innen utløpet av sin virkeperiode, for å sikre at nytt instituttråd får den ønskede bredden.  
 
I henhold til Regler for instituttorganene §3 er det fakultetsstyret som fastsetter instituttrådets 
størrelse og sammensetning, og saken fremmes derfor her.   
 
 
Vedtak 
 
Fakultetsstyret vedtar at nytt instituttråd for Institutt for biovitenskap får 13 representanter i 
perioden 1. januar 2018 – 31. juli 2019. 
 
Det nye instituttrådet får følgende sammensetning 

Gruppe A. Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger – 4 (5) representanter  
Gruppe B. Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling – 2 representanter 
Gruppe C. Teknisk og administrativt ansatte – 3 representanter  
Gruppe D. Studenter - 3 representanter 

 
Det nåværende instituttrådet ved Institutt for biologi inngår i instituttrådet med 8 valgte 
representanter. Instituttrådet ved Molekylærbiologisk institutt oppnevner 4 representanter, en 
fra hver gruppe, blant sine valgte representanter. De oppnevner også fire 
vararepresentanter. Det nye rådet konstituerer seg i januar 2018. 
 
Påtroppende instituttleder Ørjan Totland inngår i gruppe A og er leder av instituttrådet ved 
Institutt for biovitenskap.  
 
 
 
7. desember 2017/KRIBR 
 
Helge K. Dahle 
Dekan 
 
 
Vedlegg 1 Utdrag fra Regler for instituttorganene (§§ 3-4) 
Vedlegg 2 Instituttrådene ved Institutt for Molekylærbiologi og Institutt for biologi  
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Vedlegg1 
 
Utdrag fra Regler for instituttorganene 
 

§3. Instituttrådets størrelse og sammensetning  

Fakultetsstyret fastsetter instituttrådets størrelse og sammensetning innenfor de rammene som 
er angitt. Følgende grupper skal være representert i instituttrådet:  
a. Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger  
b. Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling  
c. Teknisk og administrativt ansatte  
d. Studenter, med minst 20 %.  
 
I tillegg kan det fastsettes at instituttrådet kan ha eksterne medlemmer. Funksjonstiden er 4 
år, likevel slik at medlemmene valgt for gruppe b og d velges for ett år, jf valgreglementet.  
 
Det skal velges like mange varamedlemmer som det velges medlemmer i hver gruppe, med 
tillegg av to.  
 
Dersom instituttet ikke har tilsatte i alle de gruppene som er nevnt over, kan det gjøres unntak 
fra reglene.  
 
Instituttleder, enten vedkommende er valgt eller ansatt, går inn i gruppe a og er leder av 
instituttrådet. Instituttlederen legger fram saker for instituttrådet. Administrasjonssjef eller en 
annen er sekretær for instituttrådet.  

§4. Instituttrådets kompetanse  

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet 
eller annet overordnet organ i saker som angår:  
- Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og 
resultatdokument som utarbeides av instituttet  
- Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner  
- Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap  
- Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, 
undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.  
 
I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom 
instituttlederen, alle ansatte og studentene.  
 
Dersom instituttrådet delegerer beslutningsmyndighet i saker som angår studietilbud, skal 
studentene være representert med minst 20 % i vedkommende organ.  
 
Rådets medvirkning ved tilsetting av instituttleder, fremgår av reglene for ansettelse av 
instituttleder.  
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Vedlegg 2. 
 
Instituttrådene ved dagens to institutter 
 
 
Rådet ved Molekylærbiologisk institutt 
 
GRUPPE A 
Øyvind Halskau (leder) 
Anders Fjose, 
Nathalie Reuter 
Aurelia Lewis 
 
GRUPPE B 
Joakim Brunet 
 
GRUPPE C 
Grethe M. Aarbakke 
Knut Olav Daasvatn 
 
GRUPPE D 
Annie Sofie Geithus (master) 
Kristine Haugen Furre (bachelor) 
 
 
http://www.uib.no/mbi/53260/instituttr%C3%A5det 
 
 
 
Rådet ved Institutt for biologi 
 
GRUPPE A         
Ørjan Totland (leder) 
Dag Lorents Aksnes 
Sigrun Eliassen 
Aril Folkvord 
 
GRUPPE B         
Libe Aranguren 
 
GRUPPE C         
Julie Skadal 
Frank Midtøy 
 
GRUPPE D         
Martine Røysted Solås 
Morten Røstad 
 
http://www.uib.no/bio/54559/r%C3%A5d-og-utvalg#instituttr-det 
 
 
 

http://www.uib.no/mbi/53260/instituttr%C3%A5det
http://www.uib.no/bio/54559/r%C3%A5d-og-utvalg#instituttr-det
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