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Ønske om uravstemning ved Institutt for Produktdesign, NTNU, angående styringsform for 
perioden 2009-2013. 
 
Undertegnende ber herved om at det avholdes uravstemning ved instituttet vedrørende styringsform ved 
instituttet for kommende periode. 
 
Bakgrunn for initiativet er at vi som et lite institutt føler at den foreslåtte styringsmodellen med 
instituttstyre ikke nødvendigvis er hensiktsmessig.  
 
Vi ber om at uravstemmingen omfatter tre alternativ: 
 

1. Instituttstyre 
2. Instituttråd 
3. Allmøteråd 

 
Vi forutsetter at alle tre alternativer danner grunnlag for en formell styringsmodell der det avholdes 
regemessige møter f.eks. ett møte hvert kvartal i henhold til oppsatt møteplan, det utarbeides saksliste for 
hvert møte med saksdokumenter for hver sak. Videre vil det etter hvert møte foreligge formelt referat. 
 
Forskjellen på alternativ 2 og 3 ligger i sammensetning og i bruk av eksterne representanter. Mandatet er 
det samme for 2 og 3. 
 
Alternativ 2 vil omfatte et utvalg av de ansatte, men ikke alle som i alternativ 3. Dette vil innebære ulike 
grader av medvirkning for den enkelte ansatte, og ulik informasjonsflyt internt ved instituttet. 
 
I alternativ 2 vil vi ha faste eksterne representanter som deltar på alle møter. Dette gir kontinuitet. 
I alternativ 3 vil vi bruke eksterne personer som en ressurs innkalt ut fra sak og kompetanse rettet mot 
den konkrete situasjon. 
 
 
 
Bjørn Baggerud Casper Boks Trond Are Øritsland 
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1. Instituttstyre  
 
Instituttstyret er instituttets øverste organ.  
Instituttstyret har ansvar for å fastsatte overordnede mål, prioriteringer og strategier for enheten, innenfor rammer 
gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger.  
Dette ivaretas ved at instituttstyret selv tar stilling til:  

a. enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer  
b. budsjett og hovedfordeling  
c. saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning  

Sammensetning:  
Instituttstyret ledes av instituttleder, og består for øvrig av  
1 nestleder  
1 representant fra midlertidig tilsatte  
2 studentrepresentanter  
1 representant for teknisk-administrativt tilsatte  
2 eksterne medlemmer  
For hver gruppe velges/utpekes et tilsvarende antall rekkefølgevararepresentanter.  
 
Utpeking: De interne medlemmene velges i henhold til NTNUs valgreglement, studentrepresentantene og 
representanten for midlertidig tilsatte for ett år og de fast tilsatte for fire år. De eksterne medlemmene oppnevnes 
av dekanus etter forslag fra instituttleder. 
 
2. Instituttråd  
Mandat for instituttråd:  
Instituttrådet skal gi enhetens ledelse råd vedrørende:  
a. enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer  
b. budsjett og hovedfordeling  
c. saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning  
 
Sammensetning:  
Instituttråd ledes av eksternt medlem, og består for øvrig av:  
3 representanter for vitenskapelig ansatte, hvorav 1 fra midlertidig ansatte  
2 studentrepresentanter  
1 representant for teknisk-administrativt tilsatte  
2 eksterne medlemmer 
 

Utpeking: De interne medlemmene velges i henhold til NTNUs valgreglement, studentrepresentantene og 
representanten for midlertidig tilsatte for ett år og de fast tilsatte for fire år. Det eksterne medlemmet og rådsleder 
oppnevnes av dekanen etter forslag fra instituttleder. 

3. Allmøteråd 
Mandat for allmøteråd:  
Allmøterådet skal gi enhetens ledelse råd vedrørende:  
a. enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer  
b. budsjett og hovedfordeling  
c. saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning  
 
Sammensetning:  
Allmøteråd ledes av instituttleder, og består av:  
Ansatte ved instituttet, fast eller midlertidig, med aktiv stillingsandel større eller lik 20 % 
5 studentrepresentanter  
Eksterne innkalles etter  hensiktsmessighet.  

Utpeking: Studentrepresentantene velges i henhold til NTNUs valgreglement for ett år med virkeperiode som 
studieåret. 


