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Vitenskapsmuseet
Institutt for naturhistorie

Dato

08.12.2021

Referanse

Referat
Til:
Til stedet:

Instituttråd Institutt for naturhistorie
Tommy Prestø, James Speed, Elisabeth Stur, Ottar Michelsen, Gunvor Øie, Ingrid
Ertshus Mathiasen, Renate Kvernberg

Fraværende:

Marte Fandrem, Gaute Kjærstad

Om:

Instituttrådsmøte Institutt for naturhistorie

Møtetid:

Onsdag 8. desember 2021
kl.10.00 -13.00

Møtested:

Stormrommet/Teams

Signatur:

:

Bakgrunn for sakene og informasjon som ble presentert til rådet i forbindelse med hver sak finnes i
vedlagt PowerPoint presentasjon.
Saksliste:
INH-sak 08/21

Godkjenning av innkalling og saksliste - Ja

INH-sak 09/21

Eventuelt - Nei

Tilrådingssaker/informasjonssaker:
INH-sak 10/21

Nyheter fra INH -Personal, forskning, samlinger, undervisning og formidling

Utstilling og formidling– Det er lagt klare føringer fra museumsledelsen om prioriteringa av
ressurser mot utstilling og formidling neste år. INH vil øke ressurser inn mot utstilling og formidling
og det vil blir strengere prioriteringer i forhold til hvilke emner og kurs vi skal undervise på.
Kommentarer fra rådet - Vi er avhengig av å undervise for å være i en god posisjon for rekruttering
av masterstudenter. Masterstudenter er en viktig ressurs for oss i forskningen og det er viktig at vi
fortsatt rekrutterer de.

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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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato

08.12.2021

Referanse

Økonomisk kompensasjon for all undervisningen vi gjør kunne vært en del av avtalen av avtalen
med NV fakultetet. Noe av kompensasjon for studiepoengproduksjon skulle gått til de som faktisk
uteksaminerer studenter.
Tema vil bli adressert ved neste møte ledelsen ved INH har med ledelsen på IBI.

INH-sak 11/21

Endring i bevilgning fra NTNU og virkningen det får på INH budsjett 2022 og
langtidsbudsjett 2022-2025.
Saken ble tatt opp i ekstraordinært museumsstyremøte 25. november.
Vedlagt notat INH sak 11/21 gir nærmere bakgrunnsinformasjon om saken.

Kommentarer fra rådet - Inntektsmuligheter på Ringve. Har man utforsket muligheter godt nok?
Forslag om å ha en workshop for å ha en idemyldring for muligheter for inntjening på Ringve.
Vandretur i en botanisk hage som man betaler for å besøke kan være en mulighet. Ocean lab og fjor
lab er et samarbeidsprosjekt som vi kan undersøke for læring.
Motivasjon for forskere å hente inn BOA prosjekter – Viktig at dette har fokus gjennom perioder
med trang økonomi.
INH-sak 12/21

Nestleder INH
INH har behov for å formalisere rollen som nestleder ved INH. I den
forbindelsen ønsker instituttleder innspill fra rådet i forhold til foreslått
prosess og punkter i kravspesifikasjon for rollen. Se vedlegg Notat nestleder
INH.

Kommentarer fra rådet - Rådet synes det er en bra at prosessen med tilsettingen av nestleder
forankres. Rådet er tydelig på at av sikkerhetsmessige årsaker er det bra å ha en nestleder.
Instituttleder står helt fritt til å velge prosess for tilsetting i rollen. Rådet foreslår at Instituttleder
utpeker en nestleder.
Bør ikke nestleder ha mulighet til å ta personalansvar i den grad leder blir borte over lengere
perioder?
Tydelighet rundt det med personalansvar for denne rollen er viktig. Hvis personalansvaret må
delegeres i unntakssituasjoner så bør det være mulighet for det.
Kan vurdere tidsperioden for stillingen og evt være åpen for kortere eller lengere virkningstid hvis
det er ønskelig.
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato

08.12.2021

Referanse

Tilrådning fra instituttrådet
• Rådet anbefaler utpeking av nestleder
• Personalansvar tillegges rollen ved behov
• Virkningstid settes til å gjelde åremålsperioden til Instituttleder med mulighet for forlengelse
ved behov.

INH-sak 13/21

Strategisk personalplan (kort info, behandles på e-post i januar).
• Det er bestemt at Vitenskapsmuseet skal utarbeide en ny strategisk
personalplan. Den forrige vi hadde var for perioden 2017 – 2021. Dere
finner den vedlagt. Vi ønsker å presentere bestillingen som vi har
mottatt og informere/diskutere hvordan vi bør jobbe med dette frem til
leveringsfristen for første del 20. januar 2022.

Prosessen er i gang. Informasjon om prosess ble presentert for rådet.
Kommentarer fra rådet - Det stilles spørsmål om inndeling og hvorfor det ikke ble gjort i forhold til
etablerte forskergrupper. Grunnen er at det tar utgangspunkt i bestillingen fra Vitenskapsmuseet.
Noen er uenig i at inndelingen ikke gjenspeiler forskningsaktiviteten ved INH.
Avventer videre prosess til møtet med alle inndelte grupper på mandag er gjennomført. Det er viktige
linjer som trekkes opp nå. Saken er så viktig at rådet må kobles på i et teams møte for gjennomgang i
midten av januar. Sender ut papirer på forhånd.
INH-sak 14/21

Oppdatering status tiltaksplan og Investeringsplan

Se vedlagt presentasjon.

Instituttråd 08.12.2021
Institutt for naturhistorie

Saksliste
INH-sak 08/21
INH-sak 09/21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Eventuelt

Tilrådningssaker/informasjonssaker:
INH-sak 10/21
Nyheter fra INH – Personal, forskning, samlinger, undervisning og formidling
INH-sak 11/21
Budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2022-2025
INH-sak 12/21
Nestleder INH
INH-sak 13/21
Strategisk personalplan (kort info, behandles på e-post i januar)
INH-sak 14/21
Oppdatering status tiltaksplan og investeringsplan
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INH-sak 10/21
Nyheter fra INH – Personal, forskning, samlinger, undervisning og
formidling
Personal
•
•
•

Ny førsteamanuensis/professor karplanter i prosess
Utlyst tre PhD-stillinger (to bærekraft, en evolusjon stingsild)
Ett nytt opprykk til professor: Mike Martin (Onsager fellow)

Forskning
Tilslag
• NFR: ColdRein
• master/PhD studenter fra Peru og Colombia
Søknader innsendt
• ERC: En søknad til runde 2 (fire innsendte)
• NFR infrastruktur: BIOSCAN Norway
• Horizon Europe: BioDiversity genomics Europa
• Artsprosjektet: to søknader
• Maria Sklodowska –Curie actions (ITN training network): en søknad
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Samlinger
•

CMS – Collection Management System
(Samlingsdatabase)
• Uttesting i stor skala

Undervisning/Veiledning
•
•

28-masterstudenter
Åtte stipendiater (tre på oppløpet)

Formidling
•
•
•
•
•

Ulv! Ulv!
NTNU kveld, Marte Fandrem
Neandertal
Ringve botaniske hage
Formidlingsråd

Saksliste
INH-sak 08/21
INH-sak 09/21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Eventuelt

Tilrådningssaker/informasjonssaker:
INH-sak 10/21
Nyheter fra INH – Personal, forskning, samlinger, undervisning og formidling
INH-sak 11/21
Budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2022-2025
INH-sak 12/21
Nestleder INH
INH-sak 13/21
Strategisk personalplan (kort info, behandles på e-post i januar)
INH-sak 14/21
Oppdatering status tiltaksplan og investeringsplan
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INH-sak 11/21 Endring i bevilgning fra 2021 til 2022
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Bakgrunn – lite ressurser til automatisk fordeling i museets VFM i 2022
•

Kun 0,310 mill. kr til automatisk fordeling i
museets videre-fordelingsmodell (VFM) i
2022.

•

Museet har foreløpig mottatt 94,154 mill. kr fra NTNUs
rammefordelingsmodell (RFM) i 2022. En nominell
reduksjon på 3,423 mill. kr mot 2021.

•

Museets viderefordelingsmodell (VFM):
–
–
–
–
–

Netto driftsbevilgning (RD) fra NTNU, overføringer
fra fakulteter, museets omfordelingsmodell eller
«inntektskrav». Til fordeling i 2022 er 100,854 mill. kr
Lønn RD-ansatte-/felles og internhusleie som
skal realbudsjetteres utgjør 86,095 mill. kr
Øremerkede midler viderefordeles med opprinnelig
bevilgning. Totalt 8,466 mill. kr
Strategi- og resultatbevilgning opp til nåværende
avsetning på 5,983 mill. kr
Rest til automatisk fordeling i museets VFM er i 0,310
mill. kr. Skal finansiere felleskostnader for museet og
tilskudd til drift av institutter, seksjoner og
administrasjonen.

Fordeling bevilgning 2022 - 2025
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Estimere BOA, samspill med BFV og langtidsbudsjett
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Saksliste
INH-sak 08/21
INH-sak 09/21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Eventuelt

Tilrådningssaker/informasjonssaker:
INH-sak 10/21
Nyheter fra INH – Personal, forskning, samlinger, undervisning og formidling
INH-sak 11/21
Budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2022-2025
INH-sak 12/21
Nestleder INH
INH-sak 13/21
Strategisk personalplan (kort info, behandles på e-post i januar)
INH-sak 14/21
Oppdatering status tiltaksplan og investeringsplan
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INH-sak 12/21 Nestleder INH
•
•
•
•
•
•

Svært nyttig med nestleder ved INH
Har hatt en uformell forankring så langt
Vi får en ledergruppe
Flere perspektiv, flere erfaringer
Vara for instituttleder
Behov for å forankre rollen
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INH-sak 12/21
Forslag til kravspesifikasjon
For å kunne ivareta nestlederrollen må du:
• Være fast vitenskapelig ansatt ved instituttet
• Ha bred kunnskap til forskningsaktiviteten og –infrastrukturene ved instituttet
• Ha interesse og gjerne erfaring fra ledelse
• Ha interesse for strategisk arbeid og evne til å se det store bildet
• Beherske norsk muntlig og skriftlig
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INH-sak 12/21
Forslag til tilrådning
• Alle faste vitenskapelige ansatte inviteres til en åpen runde hvor kandidater til
rollen som nestleder kan beskrive sin motivasjon
• Rollen inkluderer ikke personalansvar
• Instituttrådet er enig i kravspesifikasjon
• Instituttleder, kontorsjef og en representant for de ansatte går igjennom
motivasjonsbrevene og tildeler rollen
• Nestleder følger instituttleders ledelsesperiode, det vil si fra 1. februar 2022 til
1. september 2025.
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Saksliste
INH-sak 08/21
INH-sak 09/21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Eventuelt

Tilrådningssaker/informasjonssaker:
INH-sak 10/21
Nyheter fra INH – Personal, forskning, samlinger, undervisning og formidling
INH-sak 11/21
Budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2022-2025
INH-sak 12/21
Nestleder INH
INH-sak 13/21
Strategisk personalplan (kort info, behandles på e-post i januar)
INH-sak 14/21
Oppdatering status tiltaksplan og investeringsplan
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INH-sak 13/21 Strategisk personalplan Vitenskapsmuseet
• Ny strategisk personalplan 2022-2025
• Bevare og styrke fagområdene som er viktige for våre primæroppgaver og for å
nå målene i strategiplanen
• Representanter for forsknings- og samlingsgruppene har jobbet frem
individuelle behov, tiltak, konsekvensanalyser og forslag til finansiering
• Helhetlig forslag ønskes fremlagt for Instituttrådet i januar
– 4 avganger i langtidsperioden – Taksidermist, overingeniør, professor II og senior
konsulent.
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Saksliste
INH-sak 08/21
INH-sak 09/21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Eventuelt

Tilrådningssaker/informasjonssaker:
INH-sak 10/21
Nyheter fra INH – Personal, forskning, samlinger, undervisning og formidling
INH-sak 11/21
Budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2022-2025
INH-sak 12/21
Nestleder INH
INH-sak 13/21
Strategisk personalplan (kort info, behandles på e-post i januar)
INH-sak 14/21
Oppdatering status tiltaksplan og investeringsplan
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INH-sak 14/21 Oppdatering status tiltaksplan og
investeringsplan
• Oppfølging fra instituttrådet
• Gjennomførte tiltak i 2021–
–
–
–
–
–
–

Vannrensesystem
DNA ekstraktor (Qiacube)
El-laster RBH
Nytt kjøleskap 2. etg
16.5 fot jolle med 10 hk motor
Fotorom
Oppgradering lille blå RBH

Totale kostnader ca 960 000.

• Clean lab
– Godkjent av eiendom. Starter på nyåret.

• Bibliotek
– Venter på interiørforslag og priser fra
arkitektfirma

