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Styrings- og administrasjonsreglement for Det norske institutt i Roma 

Rådssammensetningen ble vedtatt av fakultetsstyret på møtet 04.02.04. Reglementet ble deretter 

godkjent på dekanens fullmakt 09.02.04. Mindre endringer ble godkjent av dekanen 10.06.22. 

Generelt 

Styrings- og administrasjonsreglementet for Det norske institutt i Roma tar utgangspunkt i HFs 

normalregler for institutter og sentre samt følgende lov-, avtale- og regelverk: universitets- og 

høgskoleloven, hovedavtalen i staten, tjenestemannsloven og UiOs personalreglement, valgregler 

og prosedyreregler for val eller tilsetting av senterleder. 

§ 1 Det norske institutt i Roma 

Det norske institutt i Roma skal drive forsking og undervisning innen Italias og 

middelhavsområdenes arkeologi, kunst og kulturtradisjon, særlig den antikke og den europeiske 

som er grunnlagt på denne, samt språk, kultur og samfunnsforhold frem til i dag. I den grad det er 

kapasitet skal det også drives formidling innen samme fagområder. Instituttet skal være brohode for 

de relevante fagmiljøer i Norge og bistå tilreisende forskere, studenter og andre.  

Det norske institutt i Roma skal ha et oppdatert forskningsbibliotek konsentrert om de fagområder 

instituttets forskning historisk særlig har bidratt til. 

Det norske institutt i Roma skal tilby gode arbeidsplasser for forskere og studenter og formidle 

kontakt med romerske og internasjonale forskningsmiljøer. Den faglige kontaktflaten med de 

akademiske miljøene i Norge og Roma/Italia skal til enhver tid være på et formålstjenlig nivå. Det 

norske institutt i Roma skal samarbeide med samfunns- og arbeidslivet. 

Det norske institutt i Roma er organisert som et senter underlagt Det humanistiske fakultet ved 

Universitetet i Oslo. Senteret er lokalisert i eget bygg i Roma. 

Senterets virkeperiode er ikke tidsavgrenset. 

§ 2 Senterets organer 

Det norske institutt i Roma skal ha: 

1. Et råd 

2. En rådsleder 

3. En senterleder 

4. En administrativ leder 

§ 3 Senterleder 

Senterleder oppnevnes eller tilsettes av fakultetet.  

Senterlederen er senterets øverste leder, og leder senterets virksomhet etter råd fra senterrådet og 

innenfor rammen satt av universitetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekan. Senterlederen 

har overordnet ansvar og myndighet ved senteret.  
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Senterleder er ansvarlig for at forskning og undervisning ved senteret til enhver tid holder et 

tilfredsstillende nivå og omfang. 

Senterlederen har ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne 

arbeidspartnere. 

Senterleder kan pålegges oppgaver av fakultetet.  

§ 4 Saksområder for rådgivende organ 

Det norske institutt i Roma skal ha et råd. 

Rådet skal uttale seg om de saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i et styre, 

dvs. langtidsplan, årsplan og budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. 

Rådet kan drøfte andre saker som senterleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp, eller 

som dekanen pålegger rådet. Rådets drøftinger er rådgivende ovenfor senterleder. 

§ 5 Sammensetning av rådet 

Rådet har fem til seks medlemmer og har følgende sammensetning: 

- Minimum tre representanter fra det vitenskapelige personalet ved fakultetet. 

(Medlemmene skal representere ulike fagmiljøer). 

- Minimum én ekstern representant (Vedkommende kan også komme fra andre 

fakulteter ved UiO). 

Ett av medlemmene i rådet oppnevnes som rådsleder. 

Rådsmedlemmene har ikke vararepresentanter. 

Rådet oppnevnes av dekanen for dekanatets valgperiode, normalt en periode på fire år. 

Rådsleder har ansvar for å kalle inn til rådsmøter. Senterleder deltar på rådsmøtene.  

§ 6 Administrativ leder 

Administrativ leder ved senteret ivaretar ledelsen av senterets administrative og 

forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra senterleder. 

§ 7 Ikrafttreden 

Dette reglementet trer i kraft fra 01.03.04.  


