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Til:
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Kopi til:

Om:

Møtetid:

Instituttrådsmøte Institutt for naturhistorie
Torsdag 16. mai 2019
kl.12.30-15.00

Møtested:

Stormrommet, Vitenskapsmuseet

Signatur:

:

Tilstede: Hans K. Stenøien, Tommy Prestø, Ottar Michelsen, Gunvor Øie, Mike Martin, James Speed, Malene
Østreng Nygård og Renate Kvernberg (Sekretær).
Fraværende: Sindre Eldøy, Ingrid Snøan og Mika Bendiksby.
Saksliste. Informasjon gitt til hver sak ligger presentasjon til slutt i dokumentet-

INH-sak 01/19

Godkjenning av innkalling og saksliste

Instituttrådet ønsker i forkant av møtet å få tilsendt en mer utfyllende tekst i forhold til punktene som ble
sendt ut på agenda.

INH-sak 02/19

Hans K. Stenøien, ny instituttleder presentere seg

Hans presenterte seg selv og sin bakgrunn som forskere og veien til Instituttleder. Se vedlagt presentasjon.

INH-sak 03/19

Eventuelt

Det kom ingen saker under eventuelt

INH-sak 04/19

Faglig organisering ved Institutt for naturhistorie, status

Hans gikk igjennom utgangspunktet for saken og hva som er gjort siden siste møte. Anbefalingen fra siste
møte i instituttrådet ble lagt som grunnlag.

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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Faglig organisering ved INH i dag: Syv forskningsgrupper ble definert ved INH gjennom en prosess som målte
ambisjoner og beste forutsetning for å lykkes mot fremragende forskning 2025. To forskningsgrupper med
høyeste nivå ut fra på forhånd definerte kriterier ble tildelt en phd stilling hver.
Spørsmål til rådet: Trenger vi et nivå 4 («faggrupper»)?
•
•
•
•

INH er et lite institutt
Etablert ukentlige allmøter, trengs flere høringsinstanser?
Hvordan ansvarliggjøre et nivå 4?
Hvordan unngå faglig distansering?

Momenter fra diskusjon om saken
Erfaringene fra andre institutter er at faggruppenivået ikke fungerer så godt alle steder ved NTNU. Man bør
være forsiktig med å ha faggrupper som har få medlemmer.
Hva skal man med faggrupper? – hva er deres funksjon? – I hovedsak er faggruppenes funksjon å koordinere
undervisningen og oppfølging av den enkelte person. Spørsmål som hver faggruppe må vurdere seg selv ut i
fra er: Søkes det nok midler, publiseres det nok, er utviklingen god nok? Dette vil si noe om hvor robuste
faggruppene er.
Spørsmål til de interne rådsmedlemmene– Hvordan fungerer de ukentlige torsdagsmøtene i dag?
Tilbakemeldingene er at torsdagsmøter fungerer bra.,
Utvidet ledergruppe blir i ubalanse mellom instituttene hvis vi velger bort nivå 4 og ikke IAK. Vi må sørge for
at INH er tilsvarende representert i utvidet ledergruppe.
I den grad instituttet ikke opprettholder nivå 4 og en ledergruppe, kan utpeking av en nestleder være en
løsning. Nestleder vil delta på alle postmøtene i lag med Instituttleder og kontorsjef. I tillegg vil medvirkning i
stor utstrekning være ivaretatt gjennom ukentlig samlinger av alle ansatte på torsdagsmøtene, samt gjennom
ansattes representanter i instituttrådet.
Rådet ønsker at det skal vurderes flere nesteledere ut fra forskjellige funksjoner sånn som samlinger,
forskning, undervisning.
Veien videre. Instituttleder skriver et notat som skal gå til museumsledelsen med anbefaling for INH

INH-sak 05/19 - Utvikle fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå, status – Instituttleder
Instituttrådet påpeker at det er positivt at utvikling av fagmiljøer kobles opp mot samlingene og til hver
enkeltes karriereplaner.
Erfaring som har fungert – At hver enkelt presentere forskningen hun/han driver med slik at alle har en
mulighet til å få et innblikk i hva andre jobber med.
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Satsningen på enkeltgrupper skal komme alle til gode, dette er et viktig prinsipp. Det er et stort sprang å gå
fra 2 faggrupper til 7 forskergrupper. Vi må finne gode løsninger for å formidle gode ideer som går på tvers av
forskergruppene. Det må foreligge gode arenaer og møteplasser for å kunne formidle slike ideer.
Veien videre:
•
•
•
•

Utarbeide planer for forskergruppene samt karriereplaner for hver enkelt.
Prioriteringer blir viktig
Utvikling av gode ideer.
Bibliotekarealet vurderes omgjort til nye mer anvendelige møtefasiliteter. Dette kan også bidra til å
avhjelpe plassmangel ved instituttet.

INH-sak 06/19

Økonomi INH 2019 inkludert tildeling langtidsserier - Kontorsjef

Renate oppsummerte økonomisk situasjon, med spesielt fokus på budsjett 2019, fordeling av midler og
instituttets bidrag – og oppdragsvirksomhet. Instituttrådet uttrykte aksept for at man kan pålegge ansatte å
føre timer.
Tildeling langtidsserier
Situasjon i dag er at det er meldt inn behov for å etabler to nye langtidsserier og avslutte én. Det er til
sammen søkt om 337 600 kr for å drifte seriene i 2019. Dette er 187 600 kr mer enn instituttet har satt av til
drift av langtiddserier i 2019.
Instituttrådet minnet om motivasjonen for i sin tid å opprette et slikt internt fond for drift av langtidsserier.
Tanken var at langtidsserier i utgangspunktet skulle være eksternt finansierte. Det interne fondet skulle ikke
brukes til å drive seriene, men som en økonomisk buffer i år der man slet med å sikre full finansiering av
enkelte samlinger.
Det er ikke rimelig at instituttet bruker mer penger på å drifte langtidsserier. Det kan imidlertid være
betimelig for instituttet å foreta en faglig evaluering av langtidsserier i nær fremtid for på den måten å
identifisere hvilke serier man ønsker å opprettholde og støtte.

Tilrådning: Ingen nye tidsserier vurderes, men bruker 150K på de vi må støtte opp om. Starter prosessen med
å identifisere tidsserier som vi skal finansiere i årene fremover.

INH-sak 07/19

Bidrags – og oppdragsprosjekter. Status – Kontorsjef

Gjennomgang av BOA prosjekter ervervet siden siste instituttrådsmøte.
I tillegg har instituttet fått inn mange andre BOA prosjekter av ulike størrelser og finansieringskilder.
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•
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•
•
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Ansettelser ved instituttet 2019 – Kontorsjef/Instituttleder

Post doc – Holofood (EU)
Forsker i akvatisk økologi
Avdelingsingeniør, ferskvanns- og vegetasjonsøkologi
Avdelingsingeniør, naturhistoriske samlinger
4 PhD stillinger
Senioringeniør, molekylærlab
Forsker, miljø-DNA
Forsker, ulveprosjektet
Førstelektor – Visningssenter
1. amanuensis, vertebrater

Alle ansettelser siden forrige rådsmøte ble tatt med i oppsummeringen

INH-sak 09/19 Møteplan høsten 2019 – Kontorsjef
Instituttrådet ønsket å endre møteplan dato 17.9.19 til annen dato.

Instituttrådsmøte 16.05.2019
Institutt for naturhistorie
Stormrommet, 1230-1500
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INH 2/19 – HKS presenterer seg
•

MSc 1993-1995
•

•

Dr. scient. 1995-1999
•
•

•

Building of molecular lab at VM 1995-1996
«Genetic studies of evolutionary processes in various populations of nonvascular plants (mosses, liverworts and
hornworts)”, VM (Flatberg, Pedersen)

NFR funded post doc 2000-2002
•
•
•

•
•
•

«Phenotypic variation in the Sphagnum recurvum complex: a cultivation experiment», VM (Flatberg, Bakken)

Evolutionary genetics of Arabidopsis, IBI, NTNU (Charles B. Fenster)
Oulu University, Finland, 2000 (Outi Savolainen)
LMU Munich, Germany, 2001 (Wolfgang Stephan)

Assistant professor of plant ecology, 2002-2005, EBC, Uppsala University
Associate professor of population genetics, 2005-2008, IBI, NTNU
Professor of biosystematics, 2008-, VM
•

Leader of research group (level 4) Systematics and Evolution Group (SEG), 2008-2018

Kunnskap for en bedre verden
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INH 2/19 – HKS presenterer seg
•

Hvorfor søkte jeg jobben?
Number of publications INH

100

• Internasjonale nettverk
• Aktivering av vitenskapelige samlinger
• Molekylær biodiversitet,
bioinformatikk
• Organismekunnskap
• Tverrfaglighet
• Økt samhandling
• Høyt ambisjonsnivå (og ha det gøy)
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INH 2/19 – HKS presenterer seg
•

Hvorfor søkte jeg denne jobben?
Number of publications INH

100

• Internasjonale nettverk
• Aktivering av vitenskapelige samlinger
• Molekylær biodiversitet,
bioinformatikk
• Organismekunnskap
• Tverrfaglighet
• Økt samhandling
• Høyt ambisjonsnivå (og ha det gøy)

90

1) Faglig organisering
2) Sosialt miljø, fagfelleskap
3) Nyansettelser
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INH 4/19 – Faglig organisering INH
• INH 04/18 – Faglig organisering

Kunnskap for en bedre verden
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INH 4/19 – Faglig organisering INH
• Hjerkinn workshop 2017 (SEG)
• Arbeidsgruppe, nov 2017
1) Status Quo
2) Intet formelt nivå 4
3) Forskningsgrupper blir formelt nivå 4

• Sletvik workshop 2018 (SEG + BB)
4) Nivå 4 etter funksjon (som IAK)
5) Interne instituttrådsmedlemmer

• Torsdagsmøte INH 07.02.2019
• Ingen tilrådning, men de fleste støtter 3) eller 4)

• Ny forskningsgruppestruktur ved INH mars 2019
Kunnskap for en bedre verden
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INH 4/19 – Faglig organisering INH
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INH 4/19 – Faglig organisering INH
• Trenger vi et nivå 4?
–
–
–
–

•

INH er et lite institutt
Etablert ukentlige allmøter, trengs flere høringsinstanser?
Hvordan ansvarliggjøre et nivå 4?
Hvordan unngå faglig distansering?

Hvis ja
–
–
–
–
–

Status Quo
Forskningsgrupper nivå 4
Inndeling etter funksjon
Interne instituttrådsmedlemmer
Valgte medlemmer
Kunnskap for en bedre verden

• Hvis nei
• Bare leder
• Nestleder
• Hybrid: nestleder +
funksjonsansvarlig(e)
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INH 05/19 – «Fremragende 2025»
• INH 05/18 – Fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå

Kunnskap for en bedre verden
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INH 05/19 – «Fremragende 2025»
•
•

Anerkjente forskergrupper
SFF: Center for Biodiversity Dynamics

•
•

2015: strategisk nettverksbygging (København)
Satsing infrastruktur (molekylærlab, bioinformatikk)

•
•

Aktivering av samlinger & tverrfaglighet (eks. MedHeal)
Nye finansieringsmuligheter (eks. ulveprosjektet)

•
•

NTNU Onsager fellow
NFR Yngre fremragende forskere (Speed, Martin)

•

7 forskningsgrupper
Kunnskap for en bedre verden

14

INH 05/19 – «Fremragende 2025»
Forskningsplaner!

Kunnskap for en bedre verden
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INH 05/19 – «Fremragende 2025»
• Planer for grupper, karriereplaner for hver enkelt
–

Hva skal oppnås, når og hvordan

• Forventninger fra INH inkluderer:
–
–
–
–

Aktive grupper (journal clubs etc)
NFR søknader
EU søknader
Utenlandsopphold (sabbatical, PhDs, MSc)

• Ressurser som INH stiller inkluderer:
–
–
–

Interne og eksterne evalueringer av NFR søknader
Ressurser for utenlandsopphold
Ressurser for frikjøp av tid
Kunnskap for en bedre verden
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INH 05/19 – «Fremragende 2025»
• Ingen umiddelbar grunn til å endre kompasskurs for INH
–
–
–

Molekylærbiologi og vitenskapelige samlinger
Tverrfaglighet
Alle prosjekter ved INH skal i nær fremtid ha direkte forankring i vitenskapelige samlinger

• Prioriteringer viktige – men hele fagmiljøet må ta del
–
–

Fremragende fagmiljø = mer enn én eksellent gruppe
Prioriteringer skal være målrettede, men skal også kunne gi gevinster til andre på instituttet
(«hvem får ERC anslag først?»)

• Gode ideer utvikles i lag - gode ideer deles
–

Arenaer for kommunikasjon (torsdagsmøter, journal clubs, seminarer…men også
kaffepauser, lunsj, fritid…)

Kunnskap for en bedre verden
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INH 05/19 – «Fremragende 2025»
Office space?

Kunnskap for en bedre verden
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INH 05/19 – «Fremragende 2025»

More common meeting points
(new seminar room, Thursday
meeting, journal clubs, seminar
series, …)

Kunnskap for en bedre verden

19

INH 05/19 – «Fremragende 2025»
•
•
•
•

Handlingsplaner for forskningsgruppene (starter før sommeren)
Medarbeidersamtaler og karriereplaner (starter til høsten)
Handlingsplan for økt kvalitet i forskningen 2019-2021 (ut på høring)
Nytt multifunksjonsrom, flere kontorer (hvis vi har råd)

Kunnskap for en bedre verden
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INH 06/19 – Økonomi 2019 og langtidsserier

Kunnskap for en bedre verden

Internal resources
Prosjekt

Prosjektnavn

70 156 500

SN felles drift

676

70 155 500

Personlig annum (fast vit. 01)

413

70 155 900

Botaniske samlinger

130

70 156 000

Zoologiske samlinger

130

70 155 800

Taksidermistlab

60

71 311 002

Drift økologi/mikroskopilab

80

71 311 001

Drift molekylærlab

70 156 200

Kongsvoll biologiske stasjon og fjellhage

70 156 300

Ringve botaniske hage

850

70 126 600

Langtidsserier

150

79 311 000

Tilbakeføring etter fordelingsmodell

800

Kunnskap for en bedre verden

Budsjett 2019
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Søkte midler langtidsserier
Søkt langtidsserier 2019
Serie

Prosjektnummer Søkt

Tågdalen og Sølendet

70126601

40 000

Jonsvatnet

70126602

50 000

Ornitologi, Budalen og Lierne, reiser

70126603

70 000

Stjørdalselva

70126604

0

Livshistoriestrategi og marin overlevelse til sjøørret

96 800

Overvåking av elvemusling

60 800

Løpende drift klimastasjoner

Totalt

70126605

20 000

337 600

Kunnskap for en bedre verden
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INH 07/19 – Bidrags- og oppdragsprosjekter
•
•
•
•
•

Ulveprosjektet
Holofood – EU prosjekt
DarwinPlants – NFR FRIPRIO
SeeSalmon – Visningssenter
To artsprosjekt i oktober og to i mai
o
o
o
o

Vannmidd, fjærmygg og sviknott i ferskvann
Nakensnegler
Vepser
Moser

Kunnskap for en bedre verden
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INH 08/19 – Ansettelser 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Post doc – Holofood (EU)
Forsker i akvatisk økologi
Avdelingsingeniør, ferskvanns- og vegetasjonsøkologi
Avdelingsingeniør, naturhistoriske samlinger
4 PhD stillinger
Senioringeniør, molekylærlab
Forsker, miljø-DNA
Forsker, ulveprosjektet
Førstelektor – Visningssenter
1. amanuensis, vertebrater
Kunnskap for en bedre verden
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