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Kapittel 2: Institutter med tilsatt instituttleder
§ 17: Instituttlederen
Fakultetet kan, med tillatelse fra universitetsstyret, bestemme at et institutt skal ha en tilsatt leder.
Ved tilsetting av instituttleder skal instituttrådet, jf. § 18, medvirke ved at rådet oppnevner inntil to av sine
medlemmer til å delta i saksforberedelsen i alle ledd. I saker som gjelder forlengelse av åremålsperioden for en
instituttleder som er tilsatt fra før, kan likevel det samlede instituttrådet behandle og avgi uttalelse i saken.
Instituttlederens kompetanse fastsettes i instruks eller delegeringsvedtak fra fakultetsstyret. Instituttlederen skal
påse at de tilsatte og studentene blir hørt.

§ 18. Instituttråd
Institutter som omtalt i kapitlet her skal ha et råd. Fakultetsstyret selv fastsetter instituttrådenes størrelse og
sammensetning, innenfor de rammene som er angitt i paragrafen her.
Disse gruppene skal være representert i instituttrådene:
- Fast tilsatte i forsknings- og utdanningsstillinger
- Midlertidig tilsatte i forsknings- og utdanningsstillinger
- Teknisk og administrativt tilsatte
- Studenter
I tillegg kan det fastsettes at instituttrådene skal ha eksterne medlemmer.
Dersom instituttet ikke har tilsatte i alle de gruppene som er nevnt i 2. ledd, kan det gjøres unntak fra reglene
her.
§ 19: Instituttrådets kompetanse
Instituttrådet er et rådgivende organ for instituttlederen i saker som vedrører hovedlinjene for instituttets
virksomhet eller som er av stor prinsipiell betydning for denne. Rådet skal fungere som informasjons- og
kontaktorgan mellom instituttledelsen og de tilsatte og studentene.
Rådet kan behandle og avgi uttalelse i saker som angår:
- Langsiktig planlegging av virksomheten
- Retningslinjer og prinsipper for ressursbruken
- Langtidsbudsjett og forslag til årsbudsjett
- Rapport om instituttets økonomiske status
- Større endringer i organiseringen av instituttets virksomhet
Instituttlederen kan ellers be om rådets uttalelse i en hvilken som helst sak.
Rådet kan be om å få seg forelagt en hvilken som helst sak til uttalelse, med unntak av tilsettingssaker og andre
saker vedrørende enkeltpersoner.
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§ 20: Leder og nestleder
Instituttrådet velger selv leder og nestleder blant sine medlemmer. Dersom ikke annet er særskilt fastsatt,
gjøres valget for hele valgperioden. Reglene i § 5, siste ledd, gjelder tilsvarende.
§ 21: Møter
Instituttrådets leder sørger for at rådet innkalles til møte når det trengs. Innkalling sendes ut med rimelig varsel.
Møtene ledes av rådets leder, eller i dennes sted nestlederen. Dersom både lederen og nestlederen har forfall,
velger rådet en møteleder blant de frammøtte.
§ 22. Utfyllende regler
Vedtatt av fakultetsstyret ved Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet 30.03.05.
1. Instituttrådene skal ha 9-13 medlemmer, i tråd med etablert praksis ved det enkelte institutt. Alle
grupper (A-D) skal være representert. Gruppe C og gruppe D skal ha minst 2 representanter hver. Det
gis anledning til å ha eksterne medlemmer i rådet. Søknad om unntak skal behandles av fakultetsstyret.
2. Leder av instituttets valgstyre kaller inn til første konstituerende møte. Valg av leder og nestleder skal
skje på konstituerende møte. Enkeltmedlemmer av rådet står fritt til å kunne foreslå lederkandidater.
Det er lov til å reservere seg mot å bli valgt som leder eller nestleder. Kommer der kun inn forslag på
en kandidat og en nestlederkandidat, er vedkommende å anse som valgt uten avstemning. Dersom
minst ett av medlemmene i rådet ønsker det, skal valget gjennomføres skriftlig. Også medlemmer som
selv er foreslått som leder har stemmerett. Hvis flere lederkandidater er foreslått, blir den som får nest
flest stemmer nestleder.
3. Instituttets verneombud har observatørstatus med møte- og talerett i rådet, og skal kalles inn på linje
med andre medlemmer.
4. Etter at rådet er konstituert, og rådsleder er valgt, er det formelt sett leder av rådet som kaller inn rådet.
Rådsleder skal kalle inn rådet dersom:
•
•
•

Rådsleder ser behov for dette
Instituttleder ser behov for dette
Minst to av rådsmedlemmene ser behov for dette

5. Møteinnkalling og dagsorden skal utarbeides av administrativ leder eller rådsleder og gjøres
tilgjengelig for alle tilsatte minimum tre virkedager før møtet. Administrativ leder eller rådsleder
skriver referat fra møtene. Referatet godkjennes på sirkulasjon (da det kan gå lang tid mellom møtene),
og skal etter godkjenning være tilgjengelig for studenter og ansatte på instituttet.”
6. Rådet kan uttale seg i spørsmålet om eventuelt forlenget engasjement av instituttleder for en ny
åremålsperiode. Rådet kan også uttale seg om utlysningstekst og stillingsbeskrivelse i forbindelse med
kunngjøring av instituttlederstillingen.
7. I forbindelse med tilsetting av instituttledere skal rådet oppnevne to instituttrepresentanter til komiteen
som skal forberede en innstilling for fakultetsstyret, hvorav minimum én skal være fra gruppe A.
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