
Protokoll instituttstyremøte IMK -  9. juni 2020 
 
Tilstede: Eiri Elvestad (styreleder), Marika Lüders (FVA), Jon Inge Faldalen (FVA), 
Eli Skogerbø (FVA), Vilde Schanke Sundet (MVA), Bjørnar Hjulstad (TAA), Kari 
Steen-Johnsen (ekstern), Kayla Marie Holderbein (studentrepresentant), Stine 
Dalsøren (sekretær) 
 
Petter Bae Brandtzæg (til sak om midlertidig ansattes rolle i utvikling av søknader) 
 
Frafall: Johannes Langlo (studentrepresentant) 
 
Tid og sted: 9. juni 2020 12:15–14:00, Zoommøte  

 

Sak 13/20: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne innkalling og dagsorden for 
dagens styremøte 

Bjørnar Hjulstad og Vilde Schanke Sundet 

 

Sak 14/20: Protokoll fra instituttstyrets møte 21. april 2020 

Vedtak: Instituttstyret godkjenner protokollen, men med korrekturendring og 
kommentar til oppfølging av coronasituasjonen. Følgende tillegg er foreslått lagt til 
protokollen (O-Sak10/20) «Ledelsen vil kontinuerlig følge opp Coronasituasjonen og 
også holde styret informert på videre møter» 

  

Orienteringssaker 

O-Sak 15/20: Orientering fra ledelsen 

 

Corona og status på IMK 

Ansatte og studenter som har tatt smittevernkurs kan komme tilbake på kontorene. 
IMK lyser ut ekstra læringsassistentstillinger for å støtte digital undervisning. 

 

ARK-undersøkelsen 

Undersøkelsen ble gjennomført i februar 2020. Prosessen videre er utsatt til 
september hvor alle ansatte får presentert resultater. Corona-situasjonen må tas inn 
i dette arbeidet. Det blir både felles presentasjoner for alle ansatte ved HF og ved 
hvert enkelt institutt. 

 

NFR-søknader 2020 

Forskerprosjekt for fornyelse: IMK ledet tre søknader (Marika Lüders, Petter Bae 
Brandtzæg og Terje Rasmussen). I tillegg var IMK partnere i fire søknader til samme 
frist. Øyvind Ihlen har fått tilslag på Covid-utlysning (NFR). Andre søknader er sendt 
til blant annet fritt ord og DIKU. 



 

 

Kort spørsmålsrunde knyttet til antall søknader og søknadsstrategi: 

Det gikk noe færre søknader til NFR fra HF i år, antallet fra IMK er tilfredsstillende. 
Man har støttet initiativer og arrangert møter om å skrive «impact». Bruk av eksterne 
ressurser ble diskutert blant forskningslederne på HF, men ble ikke brukt i vårens 
prosess. Det blir viktig å jobbe med søknadskultur videre. Den neste NFR-fristen er 
fremskyndet til februar 2021 

 

Ansettelser 

Ny forskningskonsulent starter 1. september. For de to utlyste PhD- stillingene er det 
planlagt intervjuer i midten av juni, og rangering klar i slutten av juni. Sak om 
ansettelse vil antagelig bli sendt til styre på e-postsirkulasjon. 

 

Medieforskerkonferansen (ved Marika Lüders):  

Vi tror det blir en fysisk konferanse 22-23 oktober. Det vil bli tilrettelagt for digital 
deltakelse. Abstractfrist 15 juni. 

 

Stipendiatfordeling HF 2021: IMK har fått tildelt tre stipendiater.  

 

Nytt felles økonomi - og lønnssystem gjennom BOTT-samarbeidet (UiB, UiO, UiT og 
NTNU) 

Nytt system innføres ved alle de største universitetene i Norge. Dette har 
konsekvenser for økonomifunksjonen ved IMK og oppgaver knyttet til innkjøp, 
reiseutlegg, utgiftsrefusjoner og bilagslønn. Endringen innebærer en spesialisering 
av roller knyttet til disse oppgavene. Det diskuteres ulike modeller for å organisering, 
og hvorvidt disse funksjonene skal være ved instituttene eller ved fakultetet. 

 

Status og resultater 2019: studiepoeng, fullførte grader, publisering, disputaser 

På studier var det en nedgang på både bachelor og master fra 2018, men det er ikke 
store avvik. Bachelorprogrammet er revidert med tanke på økt gjennomføring som 
man håper å se resultater av i kommende år. Publiseringsmessig var det et godt år, 
med totalt 93,3 poeng (økning fra 2018). Det ble avlagt 5 doktorgrader i 2019. 

 

O-Sak 16/20: Orientering fra studentene 

Mange studenter lurer på hvordan studiestart skal se ut? Hva skjer videre med 
tilgang til IMK og den planlagte undervisningen for høsten? Hva vil finnes av 
ressurser for digital undervisning for studentene. Hva med veiledning for 
masterstudenter? 

Bjørnar Hjulstad (studieleder) svarer 

- Studiestart: det er planlagt et digitalt opplegg for nye studenter  



- Hybrid løsning i høst. Max 50 studenter samlet med 1 meters avstand. For 
IMK har vi en del undervisning for færre studenter om gangen. Vi kan bruke 
rom 205, med et makstall på 35.  

- Semestersider er publisert, det er angitt på alle IMK-emner om 
undervisningen er digital eller ikke per i dag. Man planlegger for fysiske 
seminarer der det er mulig.  

- Internasjonale programmer: digital undervisning, men med mulighet for noe 
fysisk oppmøte avhengig av program  

- Opplæring til studenter i digitale plattformer. Hjulstad melder dette behovet 
videre. 

- Veiledning: skal kunne gå som vanlig i IMKs lokaler, men det vil også være 
ansatte og studenter som av ulike årsaker må gjennomføre dette per zoom. 

 

O-Sak 17/20: Økonomirapport - 1. tertial 2020 ble lagt frem av Stine Dalsøren (Adm. 
leder 

 
Diskusjonssaker 

D-Sak 18/20: Midlertidige ansattes rolle i utvikling av søknader 

 
Utsatt til neste møte 
 

D-Sak 19/20: Erstatning av stilling 

Avgjørelse om stillingen på styremøtet 1. september, hvor styret vurderer om 
stillingen skal utlyses, utlyses med en gang, utlyses med utsetting. Styret vedtar 
fagområdet for den eventuelle stillingen. 

Innretning på den videre prosessen ble diskutert. Det påpekes at det var en grundig 
prosess i forkant da stillingen ble utlyst sist. Det bør tas utgangspunkt i disse 
vurderingene og selve utlysningsteksten fra sist runde, som også var i tråd med 
stillingsplanen. Utover dette bør man se på undervisningssituasjonen og 
forskningsbehov fremover, økonomisituasjonen og eventuelt også 
masterrevideringen som går parallelt.  

Undervisningsleder utreder behov for kompetanse innenfor undervisningsfelt 
fremover. 

 Det vil bli laget et notat med bakgrunn i vurderingene som ble gjort i forrige runde 
sammen med vurderinger av dagens og behov fremover, som sendes styret i 
forkant.  

 

Eventuell utlysningstekst vedtas på sirkulasjon eller i oktobermøtet 

 

Eventuelt 
 

Ingen saker 


