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NVS-sak 1/20 Innstillingsutvalget ved IMA - oppnevning

Tilråding:
Fakultetsstyret oppnevner følgende som medlemmer til Innstillingsutvalget for tilsetting av
ny instituttleder ved IMA våren 2020:
1. Professor Frode Seland
2. Forskningsrådgiver Marianne Lenes

Bakgrunn
I NTNU styresak S-sak 26/16 ble prosedyrer og betingelser for tilsetting av instituttledere
vedtatt.
Innstillingsmyndighet
Tilsetting av instituttleder foretas på grunnlag av innstilling fra et innstillingsutvalg. Etter
univl. § 11-1 (3) fastsetter styret selv innstillingsutvalgets sammensetning og nærmere
regler om innstilling m.m. Det forutsettes imidlertid at studentene skal være representert i
utvalget hvis ikke styret enstemmig vedtar noe annet.
I S-sak 26/16 vedtok NTNUs styre følgende sammensetning av innstillingsutvalgene ved
NTNU:
- Dekan, eller påtroppende dekan (leder).
- 2 representanter oppnevnt av fakultetsstyret, hvorav minst 1 fast vitenskapelig tilsatt fra det
aktuelle instituttet.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

- 2 representanter for tilsatte oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene.
- 1 representant for studentene oppnevnt av fakultetstillitsrepresentant.
Når det gjelder representanter som oppnevnes av hhv. Fakultetsstyret,
arbeidstakerorganisasjonene og fakultetstillitsrepresentant for studentene, ser en det som
gunstig dersom disse har tilknytning til det aktuelle instituttet.
Administrasjonens forslag er at fakultetsstyret oppnevner:
1. Professor Frode Seland (https://www.ntnu.no/ansatte/frode.seland)
2. Forskningsrådgiver Marianne Lenes (https://www.ntnu.no/ansatte/marianne.lenes)
LOSAM har foreslått:
1. Teknisk leder Eli Beate Jakobsen Larsen
2. Førsteamanuensis Eirik Sundby
Fakultetstillitsrepresentantene har oppnevnt
1. Student Margherita Akhtar
Sammen med de medlemmene som er foreslått fra LOSAM vil dette gi en komite som i
tillegg til dekan og en student har to vitenskapelig ansatte, en teknisk ansatt og en
administrativ ansatt. Det er tre med arbeidssted Gløshaugen og en fra Kalvskinnet og
komiteen vil ha kjønnsbalanse.
Komiteen ledes av dekan ved NV Øyvind W. Gregersen.
Tilsettingsmyndighet
Det er Fakultetsstyret som foretar tilsetting på bakgrunn av innstillingsutvalgenes innstilling.
Ved NV vil vi i tillegg til første og annengangs intervju, gjennomføre en personlighetstest i
samarbeid med rekrutteringsbyrå. Rekrutteringsbyrået vil også foreta referanseinnhenting
av de aktuelle kandidatene.
Prosessen inkl tilsetting skal iht tidsplan være ferdig i løpet av juni.

