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BOA – aktivitet frem til 30.11
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BOA – aktivitet frem til 30.11
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BOA – aktivitet frem til 30.11
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Status bevilgningsøkonomi pr 30.11
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Status bevilgningsøkonomi pr 30.11
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Status bevilgningsøkonomi pr 30.11

Lavere BOA, men mindre
underskudd enn budsjettert,
hovedsakelig pga:
- Lave driftsutgifter i 2020
- Høyere nettobidrag (45% vs 41%)
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Forventet BOA-omsetning 2021 - 2024
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Langtidsbudsjett 2021 - 2024
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Langtidsbudsjett 2021 - 2024
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Fordeling av bevilgning 2021

Prosjekt
70156500
70155500

Prosjektnavn
SN felles drift
Personlig annum (fast vit. 01)

2018
609
400

2019
769
414

2020
490
294

2021
550
297

70155900
70157600
70156000
70155800

Botaniske samlinger
Drift av Coldgene-samlinger
Zoologiske samlinger
Taksidermistlab

130
0
130
60

130

100

250

130
60

100
40

250
40

71311002
71311001

Drift økologi/mikroskopilab
Drift molekylærlab

80
180

80
180

60
180

60
150

70156200
70156300
70126600

Kongsvoll biologiske stasjon og fjellhage
Ringve botaniske hage
Langtidsserier

30
850
150

30
950
150

25
750
150

0
850
150
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Ressursmessig handlingsrom 2021-2024
• Personalressurser
– Ingen avganger i langtidsperioden
– Tilsetter 2 nye professor II stillinger i 2021
– Rekruttering av tildelte phd stillinger gjennom RSO midler (2021 og 2023)

• Arealsituasjon
– Per i dag: kontorplasser til alle (inkl masterstudenter og emeriti)
– Ved økning i # ansatte/studenter vil det bli utfordrende
• Prioriteret: faste og midlertidige ansatte

– Molekylærlab må bygges ut
• Dimensjonere for flere brukere og mer avanserte analyser

– NFR infrastruktur: ytterligere behov for areal til frysere
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Prioriteringer 2021-2024
• Infrastrukturer
– Kapasitet og mer avanserte analyser i molekylærlab
– NFR nettverk: BioScan spesielt, samarbeid med HUNT
– Vitenskapelige samlinger (ressurser inn mot drift, utvikling)

• Utvikling av forskergrupper
– ERC grants
– Forskergrupper, også tverrfaglig forskergruppe
– SFF
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Risikovurderinger
• Koronasituasjon
– Nedgang i BOA-akkvisisjon, dermed nedgang i PhD studenter
• En viss opprettholdelse av forskergruppeaktivitet gjennom økt tilgang på masterstudenter?
Ingen fullgod løsning.

– At folk kan jobbe opp mot prosjekter/skrive timer fra hjemmekontor
– Arbeidsmiljø i tider med redusert sosial kontakt

• Men: INH rimelig godt rigget i forhold til
nøkkelpersonell/kompetanse/funksjoner
– God evne til tilpasning
– Bedre på å utnytte interne ressurser
– Tiltak: tett oppfølging av hver enkelt
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NTNU Årsplan 2021
• Ligger til grunn for lokale
prioriteringer

NTNU Årsplan 2021
• Kvalitet – Bærekraft – Ett NTNU

NTNU Årsplan 2021
• Kvalitet – Bærekraft – Ett NTNU

NTNU Årsplan 2021, Mål for NTNU
• «Målene er alle viktige områder som skal prioriteres i 2021 for å gi retning og fart mot å
realisere målene i strategien Kunnskap for en bedre verden innen 2025.»

•
•
•
•
•
•

Følge løpet som er lagt opp
Utvikling forskergrupper
Tverrfag over institutter/SFF
Lab fasiliteter
3 ERC søknader neste år
Forbedring av støtteapparat
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NTNU Årsplan 2021, Mål for NTNU
• «Målene er alle viktige områder som skal prioriteres i 2021 for å gi retning og fart mot å
realisere målene i strategien Kunnskap for en bedre verden innen 2025.»

• Utviklingsplaner forskergrupper
• Karriereplaner / utv planer for
ansatte
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NTNU Årsplan 2021, Mål for NTNU
• «Målene er alle viktige områder som skal prioriteres i 2021 for å gi retning og fart mot å
realisere målene i strategien Kunnskap for en bedre verden innen 2025.»

• Virksomheten skal bli mer
bærekraftig
• NTNU flertrinnsprosess: bedre
integrering av bærekraft i alle
fagmiljøer (webinarer gjennom
vår 2021)
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NTNU Årsplan 2021
• Risikobilde
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Arbeidssituasjon
• Covid-19 har skapt utfordringer
• Signal fra rektor tidlig november: hjemmekontor skal benyttes i langt større
grad, man skal unngå fysiske møter så langt det er mulig, og ikke benytte
offentlig transport.
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Arbeidssituasjon
• Covid-19 har skapt utfordringer
Fredag 13.11

• Signal fra rektor tidlig november: hjemmekontor skal benyttes i langt større
grad, man skal unngå fysiske møter så langt det er mulig, og ikke benytte
offentlig transport.
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Arbeidssituasjon
• Covid-19 har skapt utfordringer

Mandag 16.11

• Signal fra rektor tidlig november: hjemmekontor skal benyttes i langt større
grad, man skal unngå fysiske møter så langt det er mulig, og ikke benytte
offentlig transport.
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Arbeidssituasjon
• Covid-19 har skapt utfordringer

Mandag 16.11

• Signal fra rektor tidlig november: hjemmekontor skal benyttes i langt større
grad, man skal unngå fysiske møter så langt det er mulig, og ikke benytte
offentlig transport.
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Arbeidssituasjon
• Korte samtaler med ansatte og studenter om arbeidssituasjon
Andel
40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Har det bra, til dels
veldig bra

Har det ikke helt bra,
men greit nok

(?)

(?)

Har det mindre
bra/problematisk

Har det særdeles
problematisk
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Arbeidssituasjon
• Korte samtaler med ansatte og studenter om arbeidssituasjon
Andel
40%

35%

• Eksternfinansierte
ser ut til å ha større
30%
utfordringer enn andre
• For noen nyansatte,
med begrenset sosialt
25%
nettverk, er det utfordrende
20%deadlines og frister skaper størst
• Noen synes
utfordringer
15%
• Noen er grunnleggende
uenige i at vi ikke
skal kunne møtes
10%

5%

0%

Har det bra, til dels
veldig bra

Har det ikke helt bra,
men greit nok

(?)

(?)

Har det mindre
bra/problematisk

Har det særdeles
problematisk
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Arbeidssituasjon
• Tiltak:
– Tilrettelegge for tilgang på campus så langt det er mulig for de med spesielle behov
(hvis problemer ikke er av ren sosial art)
– Tilrettelegge ergonomisk
– Digitale møteplasser for hele instituttet
– Tett oppfølging av de som har det tyngst

• Forskergrupper har et spesielt ansvar (faglig og sosialt)
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Arbeidssituasjon
• Tiltak:
– Tilrettelegge for tilgang på campus så langt det er mulig for de med spesielle behov
(hvis problemer ikke er av ren sosial art)
– Tilrettelegge ergonomisk
– Digitale møteplasser for hele instituttet
– Tett oppfølging av de som har det tyngst

• Forskergrupper har et spesielt ansvar (faglig og sosialt)
• Noe mindre restriktiv linje i januar ved INH
– To kohorter, som tidligere i år?
– Samme opplegg som nå, men flere personer i samme etasje (så lenge man ikke deler rom)?
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Forskergrupper
• 2019: Overgang fra formelt nivå 4 til uformell organisering av forskergrupper
• I underkant av 2 år, på tide med situasjonsrapport
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Forskergrupper
• Kort prat med hver enkelt
• Hvordan fungerer forskergrupper ut fra forventningen til hver enkelt?
• (Utviklingssamtaler i 2021, og mer grundig og objektiv evaluering
kanskje om ett år)
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Forskergrupper, oppsummert
1. De fleste er godt fornøyde med forskergruppene
–
–
–

Sosial og faglig møteplass
Læringsarena
Felles faglig aktivitet (eks review)

–
–
–

Forskergruppe for bred, faglig sett
Forskergruppe for smal, personalmessig
Faglige tema er mindre relevante

–
–

Eks. samvirke BLUES og 3D, myr og BLUES, myr og mose
Kanskje etablering av nye grupper til neste år

–

Mangel på tilhørighet ett sted, men god tilknytning til mindre grupper?

2. Noen er særdeles godt fornøyde, mens andre er mindre fornøyde, hovedsakelig
pga:

3. Alle uttrykker at dette oppleves som fleksible ordninger, åpne for endringer bottomup
4. Teknisk ansatte
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Forskergrupper, oppsummert
• Verdt å ta med seg:
– «Bedre organisering enn ved stort internasjonalt universitet»
– Ferskvannsgruppa trekkes spesielt frem
• Morgenkaffe
• Feltaktivitet sammen
• «Alle tildeles ansvar»

– Alle grupper har sosiale aktiviteter under korona, viktig rolle i dagens situasjon
– Større grupper har større utfordringer med integrering
•
•
•
•

Teknikere spredt på mindre grupper?
Fraksjoner inn under større grupper?
Dele opp i mindre grupper?
Dette må gruppene selv finne ut av….

– Aktivitet på instituttnivå er et savn
37

Forskergrupper, aktuelle spørsmål
•
•
•
•

Hvordan påvirker strategisk satsing de vitenskapelige samlingene?
Samlinger er kjernen i vår virksomhet
Vår forskning og formidling skal i vesentlig grad være forankret i samlinger
Utviklingsplaner for samlinger, siste 2 år

• Er samlinger en sentral del av vår forskningsvirksomhet (bruk)?
• Går satsing på molekylære analyser utover samlinger (tilvekst, drift)?
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Forskergrupper, aktuelle spørsmål
• Hvordan påvirker strategisk satsing de vitenskapelige samlingene?

Gå gjennom tilvekst
Skaffe tall for bruk
Kartlegge planer for bruk og utvikling
Har det skjedd et brudd etter mars
2019?
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Kopi til:
Om:
Møtetid:

Instituttrådsmøte Institutt for naturhistorie
Torsdag 10. desember 2020
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:
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INH - regnskap 2020, budsjett 2021 og langtidsbudsjett.
Ble gjennomgått. Se vedlagt presentasjon fra møtet.

Kommentarer fra rådet:
Det ble reflektert rundt instituttets økonomiske situasjon i forhold til at INH
aldri har hatt så mange ansatte som nå, men økonomien blir ikke bedre. Hva
skyldes det, samt hva kan vi gjøre for å bedre situasjon fremover. Hvordan vil
EU prosjekter slå ut i forhold til Instituttets økonomi?
Postadresse
7491 Trondheim

.

Org.nr. 974 767 880
Besøksadresse
E-post:
Erling Skakkes gate 47
naturhistorie@vm.ntnu.no
Trondheim
http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet

Telefon
+ 47 41288313
Telefaks

Saksbehandler
Renate Kvernberg
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Svar fra instituttleder:
INH har hatt lav uttelling på NFR søknader samt at inntekter fra
bidragsprosjekter går ned. Inntektene fra oppdragsprosjekter øker, men ikke
nok til å kompensere for nedgangen fra de andre finansieringskildene. For å
øke handlingsrommet må BOA omsetningen øke ytterligere samt at flere RD
ansatte må føre timer på eksternfinansierte prosjekt. EU prosjekter har en
betydelig andel av egenfinansiering som kan bli en utfordring hvis man får
tilslag på flere eller har lite økonomisk handlingsrom. Dette er et tema som
diskuteres sentralt på NTNU.
Professor II stillinger:
Det kom spørsmål om det må være professorkompetanse eller om det kan
være førsteamanuensis for de to stillingene vi skal lyse ut. Det kan være
førsteamanuensis kompetanse i disse stillingen da det kan være vanskelig å få
damer med professorkompetanse innen de respektive fagfeltene.
Konkrete planer for utvidelse av molekylærlabben?
Vi jobber med planer og ulike alternativ og kostnader. Vi må finne areal for å
kunne realisere utvidelse av molekylærlab og cleanlab.
Langtidsserier:

Spørsmål om det er gjort evaluering av langtidsserier og hvilke som skal få
tildelt midler. Det er ikke gjort evaluering i 2020. Instituttet har planlagt en
evaluering i 2021.

Interne phd stillinger og driftsmidler:
Det tildels 25 000 kr i året til hver stipendiatstilling for internt finansierte
stipendiater. Tilbakemeldingen er at dette ikke holder i de fleste tilfeller. Phd
prosjekter med molekylære analyser er dyrere enn andre phd prosjekt. INH
skulle hatt en egen pott som både phd og master kunne søkt støtte fra. I tillegg
må hver enkel søke mulig ekstern finansiering der det er mulig.
Det ligger en del ressurser i personlig annuum og deler av disse midlene kan
omdisponeres og bruke til en driftspott for phd og master studenter. Ta opp
denne diskusjonen i forskergruppene i 2021.
ERC planer:

INH planlegger å sende inn 3 ERC grants i 2021.

INH-sak 09/20

NTNUs Årsplan 2021

Kommentarer fra rådet:
Fremme formidling som er vår styrke i forhold til bærekraftsmål. Knyttes opp
mot hvordan vi skal jobbe med bærekraftsmålene på instituttet fremover.
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Arbeidssituasjon under korona

Fra Instituttleder:

Ber om råd for hvordan organisere tilstedeværelse på campus fra januar?
Håper på en mindre restriktiv linje fra nyttår enn det som er nå. Vil gjerne at
det åpnes for at flere kan være på campus samtidig.
Kommentarer fra rådet:
INH er blant de strengeste på NTNU i forhold til tilstedeværelse på campus.
Det oppleves som at i andre bygg er det mange flere som samles i fellesareal
og møterom.
Vi har utstrakt bruk av cellekontor og kan derfor legge oss på en mindre
streng linje. Hvis man kan åpne for å være mer på jobb så burde man det.
Forbeholdt at man klarer å overholde smittevernsregler. Det er viktigst å fange
opp de som sliter i dagens situasjon. Det kan være flere som sliter mer enn de
er klar over, men det blir de ikke bevisst før de er tilbake på kontoret
Slik vi er organisert i dag er vi da sikker på at alle studenter og nyansatte blir
godt nok ivaretatt? Gjør vi nok som Institutt for å ivareta denne gruppen? Er
forskergruppene bevisst sitt ansvar overfor denne gruppen?
Svar fra instituttleder:
Det varier i hvilken grad forskergrupper jobber bevisst mot nyansatte og
studenter. Instituttledelsen har snakket med alle ansatte og tilbakemeldingen
er at det i hovedsak går bra og at de flere synes at arbeidssituasjon og
forholdene rund fungerer greit. Flere melder tilbake at de savner sine kollega
og ser fremt til å komme tilbake til campus for det mer sosiale i hverdagen.
De som har meldt inn behov for å være på campus har i hovedsak fått lov til
det. Det har kommet rundt 60 henvendelser om tilgang til kontor og andre
areal. De som jobber mot labbene og samlingen har i hovedsak jobbet på
campus i hele perioden.
INH-sak 11/20

Forskergrupper ved INH, erfaringer så langt
Brukes forskergruppene aktivt til å utvikle nye prosjekter? Det er nok et
potensiale å hente ut på det området.
Tilbakemeldinger i forhold til om tekniske ansatt føler seg integrert er veldig
variert. Det er ikke logisk for alle tekniske å finne seg en forskergruppe.
Vi må jobbe mer for å få tekniske ansatte til å følge seg mer hjemme i
forskergrupper. Dette blir en diskusjon fremover som forskergruppene må ta
selv. Det samme gjelder integrering av masterstudenter i forskergruppene.
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Hvordan er forskergrupper organisert på Sintef og IØT:
På Sintef omorganiserer de i disse dager. Har laget kriterier på hvordan
gruppene skal være og størrelse de ser som mest hensiktsmessig. 10 – 15 stk i
hver gruppe. De har et ønske om at gruppene ikke skal være for stor.
Forskergruppeledere har personalansvar.
På IØT er de organisert i faggrupper på nivå fire men uten at faggruppeledere
har personalansvar. På samme måte som INH hadde før.

