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 INSTITUTTTYRETS SAMMENSETNING OG MANDAT  
 
Instituttstyret er instituttets øverste beslutningsorgan. Styret vedtar overordnede mål, 
prioriteringer og strategier for instituttet.  
 
Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), kapittel 9. Styret: 
http://www.lovdata.no/all/tl-20050401-015-012.html 
 
Instituttleder er styreleder og forbereder sakene som skal behandles. Administrativ leder er 
sekretær for styret, men ikke styremedlem.  
 
Alle møter i instituttstyret er normalt åpne. Styret kan lukke møtet i noen saker, slik at bare 
styremedlemmer og sekretær er til stede.  
 
Styret praktiserer ansvaret sitt basert på vedtak i universitets- og fakultetsstyret, og innenfor de 
lovene, forskriftene og reglene som til enhver tid gjelder.  
 

De fleste sakene styret behandler, er regulert i fakultetets styrings- og 

administrasjonsreglement. Styret utøver sitt ansvar basert på vedtak i fakultetsstyret, og 

innenfor de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder. 

Eksempler på saker som behandles av styret: 

 Årsplan og budsjett  

 Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten, nedfelt i langtidsplaner, 

som for eksempel strategisk plan og faglige prioriteringer.  

 Ansettelser  

 Ved tilsetting av instituttleder innstiller styret til stillingen. Innstillingen blir behandlet av 

fakultetsstyret, som har beslutningsmyndighet ved tilsettinger  

 Innstillinger til faste og midlertidige faglige stillinger gjøres også av instituttstyret. 

Innstillingen blir behandlet av fakultetsstyrets tilsettingsutvalg, som har 

beslutningsmyndighet ved tilsettinger  
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Faste medlemmer  Vararepresentanter  

Instituttleder  
Leder instituttstyret  

Instituttets nestleder 

Hans-Olav Enger  
Professor  
Representant for fast vitenskapelig ansatte  

Kristian Emil Kristoffersen  
Professor  
1. vara for fast vitenskapelig ansatte  

Oddrun Grønvik  
Forsker 
Representant for fast vitenskapelig ansatte 

Ellen Hellebostad Toft  
Redaktør 
2. vara for fast vitenskapelig ansatte 

Sten-Olof Ullström  
Førsteamanuensis 
Representant for fast vitenskapelig ansatte 

Jon Gunnar Jørgensen 
Professor 
3. vara for fast vitenskapelig ansatte 

Piotr Garbacz  
Førsteamanuesisvikar  
Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte 

Mads B. Claudi  
Stipendiat 
1. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte 

  Karine Stjernholm 
Stipendiat 
2. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte 

Laila Yvonne Henriksen 
Seniorkonsulent 
Representant for teknisk-administrativ ansatte 

Britt-Marie Forsudd 
Førstekonsulent 
1. vara for teknisk-administrativt ansatte 

Stian Sigurd Seland  
Studentrepresentant 

Hege Langrusten 
1. vara for studentrepresentant  

Sara Marie Niday 
Studentrepresentant  

Jana Aleksic 
2. vara for studentrepresentant 

Hans Petter Løvold  
Rådgiver/inspektør 
Eksternt styremedlem 

Ingrid Louise Uglevik 
Forlagsredaktør 
Vara for eksternt styremedlem 

 


