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Signatur:  

Styring og ledelse ved IPM 
 

Dette notatet refererer til vedlagte notat fra rektor kalt ”Styring og ledelse ved instituttene – 

Medvirkningsbaserte prosesser for å innføre andre ordninger enn normalordningen”. 

 

Som det fremgår av det nevnte notatet er normalordningen at instituttleder velges og at det opprettes 

et styre for hvert institutt med blant annet ekstern representasjon. Oppgavene og sammensetting av 

styret er beskrevet fra ORGUT som følgende: 

Instituttstyret - ORGUT 

 Instituttstyrets oppgaver: ORGUT foreslår at instituttstyret gis få, men overordnede og 

strategiske oppgaver. Slike oppgaver er:  

o strategi for instituttets virksomhet: Denne skal gjøre rede for hva instituttet ønsker å 

tilby i form av undervisning og forskningskompetanse, hvem som er instituttets 

sentrale målgrupper og hvordan instituttet skal være konkurransedyktig.  

 Forskningsstrategien skal angi instituttets satsingsområder, nødvendige 

utstyrsanskaffelser og faglige allianser.  

 Undervisningsstrategien skal gi grunnlag både for valg faglig innhold og 

pedagogisk tilrettelegging av fagstoffet. I dette ligger også bruk av ny 

teknologi, nye undervisningsformer og klarlegging av samarbeidspartnere/-

allianser på området.  

o revisjon av studieplanen: Studie- og undervisningsopplegg skal vurderes regelmessig i 

lys av strategiske vurderinger og undervisningsevaluering.  

o budsjettvedtak: Dette gjelder fordelingen på hovedposter og -aktiviteter og eventuelle 

prinsipper for instituttlederens viderefordeling.  

o rapportering og tilsyn: Styret skal godkjenne rapport om virksomheten og føre tilsyn 

med lederens arbeid.  
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Strategi og studieplaner skal vedtas av fakultetsstyret. Lederen delegeres myndighet til å fatte 

beslutning i løpende saker.  

 Sammensetning: For å redusere tidsbruken bør størrelsen på instituttstyret maksimalt bestå av 

10 - 11 personer sammensatt i henhold univl §13, pkt 4. En normalsammensetning vil være:  

Fast vitenskapelige tilsatte inkl leder: 5  

Midlertidig vitenskapelig tilsatt: 1  

Teknisk-administrativt tilsatt: 1  

Studenter: 2  

Eksterne 1-2_  

Sum 10-11  

ORGUT anbefaler at det velges 1-2 eksterne representanter til styret. Disse kan komme fra andre 

fagmiljø ved NTNU eller være tilsatt utenfor institusjonen.  

 Møtefrekvens: Sakene som styret skal behandle i framtiden, bør ikke kreve mer enn 1 - 2 

møter i semesteret.  

Instituttstyret - Kommentarer 

Mange tror at et formelt styre med ekstern representasjon blir en svært byråkratisk modell å styre 
institutter etter, spesielt siden handlingsrommet er lite pga. fakultetsledelse og fakultetsstyre.  

 

Fordeler instituttstyre: 

 Instituttleder har styret i ryggen på enkelte tyngre saker som strategiplan 

 Arbeidstakerorganisasjoner ønsker i utgangspunkt et instituttstyrestyre. Styret oppfattes som 

et talerør fra de ulike tilsattegruppene, spesielt i mer komplekse saker (ressursbruk, 
profilering, handlingsplan, strategi, budsjett, prioritering av stillinger og lignende). 

 

Ulemper instituttstyre: 

 Representerer demokrati men dette er i begrenset grad reelt. Spesielt gjelder dette for 

studentrepresentantene, teknisk/administrativ og midlertidige vitenskapelige tilsatte. 

 Den enkelte styrerepresentant har ikke noe ansvar, engasjementet er ikke stort nok (spesielt 
etter reduksjonen til 2 møter i semesteret). 

 Styrerepresentantene fremmer særinteresser fremfor å ta overordnet ansvar. 

 Lite handlingsrom for et instituttstyre som har et overordnet fakultetsstyre som behandler 
strategisk personalplan, ansettelsessaker og som gir rammebudsjettet. 

 Lite og uklar handlingsrom for instituttleder som må forholde seg til både fakultetsledelse og 
instituttstyre. 

 Ekstra omkostninger og ekstra administrativ arbeid for å tiltrekke seg styremedlemmer og for 
å gjennomføre styremøtene. 
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Ulempene ved et instituttstyre synes å være overveldende og det tas derfor initiativ ved IPM for 
uravstemning mellom følgende alternativene: 

 Formelt instituttstyre,  

 Utvidet kollegiemøte som overtar funksjonen til et instituttråd (Se beskrivelse nedenfor) 

 

For å kunne legge ei alternativ ordning for medvirkning til uravstemning må dekanus, instituttleder 

og minst 10% i den fast vitenskapelige staben ved instituttet ha tatt initiativ til ei slik ordning. 

Kollegiemøte - utvidet 

Den alternative ordningen til medvirkning tar utgangspunkt i den praksisen som har vært benyttet i 

relativt lang tid ved IPM.  Til nå har en innkalt alle faglærere samt representanter fra 

administrasjonen og teknisk ansatte til kollegiemøtet. For å styrke representasjonen og medvirkning 

skal denne forsamlingen utvides til å omfatte også grupperingene midlertidig vitenskapelige ansatte 

og studenter samt at representantene av alle grupperingene skal velges av det enkelte gruppene 

(bortsett fra fast vitenskapelig). 

 

Dette utvidete kollegiemøte vil da være et rådgivende organ for instituttleder og vil ha følgende 
sammensetting *). 

 Alle fastvitenskapelige ansatte 

 Midlertidige vitenskapelige ansatte (1-2 representanter) 

 Administrativt ansatte (1 representant) 

 Teknisk ansatte (1-2 representanter) 

 Instituttets studenter (1-2 representanter) 

 

Kollegiemøtet støttes av en referansegruppe med eksterne representanter fra instituttets 

industrikontakter som møtes 1-2 ganger i året. Denne referansegruppen skal knyttes opp mot 
Industriringen for studieprogram Produktutvikling og Produksjon (PuP) 

 

En foreslår at Kollegiemøtet holdes hver fjerde uke gjerne rett etter ledermøter ved fakultetet. Minst 

2 ganger pr semester vil Kollegiemøtet utvides til allmøte for instituttet. 

  

*) Instituttleder opplyser at de forskjellige gruppene selv skal velge ut hvor mange (innefor 
de oppgitte rammene) og hvem som skal møte. 

 

 


