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Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

 Instituttrådet 

  

  

Tid:         Torsdag 06.02.20 kl. 09.15 – 11.00  

Sted:       Sydnesplassen 12/13 - møterom 1. etasje   

Til:           Eivind Kolflaath, Vibeke Tellmann, Mette Hansen, Alois Pichler, Kevin Cahill, Pål Antonsen,   

                Ståle Melve, student NN1, student NN2, student NN3 

 

Innkalling til instituttrådsmøte 06.02.2020 

 

 

Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

 

Orienteringssaker 

 

• Referat fra fakultetsstyremøte 04.02.20 

 

• Søknader til «Trond Mohn-stiftelsen» (TMS) fra FoF 
 

• Studiebarometeret for 2019  
http://www.studiebarometeret.no/no/student/studieprogram/1120_bahf-filo/ 

 

• Oppretting av «Honours-program»: FoF sin involvering 
 

• Lønnspolitikk ved UiB (revidert lønnspolitisk dokument) 
 

• Orientering om mulig nytt HF-bygg 
 

• Studiekvalitet – krav til dokumentasjon 
 

• Studenttallsstatistikk for 2019 
 

 

 

Referanse Dato 

2020/1319-STT 27.01.2020 
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Vedtakssaker 

 

2020-01 Regnskap for 2019 

 

2020-02 Budsjett for 2020 

 

2020-03 Nominasjonskomité til instituttråsvalg 
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Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

 Instituttrådet 

  

  

 

 

II Orienteringssaker 

 

Vedlagt ligger saksunderlag til noen av orienteringssakene på instituttrådets møte 06.02.20. 

 

Flere av sakene vil bli gitt en muntlig orientering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steinar Bøyum 

instituttleder Steinar Thunestvedt 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til alle enheter ved UiB  

Referanse Dato 

2020/1319-STT 31.01.2020 
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Lønnspolitikk for UiB 

 

 

Vedlagt følger revidert lønnspolitikk for UiB. 

 

Universitetsdirektøren nedsatte våren 2019 en partssammensatt arbeidsgruppe med mandat 
om å revidere lokal lønnspolitikk for UiB, og partene ble i møte 4. desember 2019 enige om 
revidert utgave av lønnspolitikk for UiB slik den fremgår av vedlegg. 

 

Dokumentets lønnspolitiske retningslinjer og kriterier for lønnsfastsetting skal anvendes både 
ved nyrekruttering og lokale forhandlinger. 

 

Dokumentet er også gjort tilgjengelig i medarbeiderhåndboken og lederhåndboken under 
punktet lønnspolitikk. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Sonja Dyrkorn 

HR-direktør Kari Elisabeth Lønøy 

 seniorrådgiver 

 

 

 

Vedlegg: 

Lønnspolitikk for Universitetet i Bergen 

 

 

 

 

 

 

Fakultetene  

  

Referanse Dato 

2019/2078-KEL 28.01.2020 
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Studiekvalitetssystemet: Dokumentasjon egenvurderinger, 
studiekvalitetsmeldinger, emne- og programevalueringer/ 
reakkrediteringer 

  

Vi viser til kvalitetssystemet, og den runden vi nå har hatt med egenvurderinger på alle nivå, 
og studiekvalitetsmeldinger (egenvurderinger) på institutt-, fakultets- og sentralt nivå.  

 

NOKUT skal evaluere vårt kvalitetssystem 2021. I den sammenheng er det særdeles viktig at 
vi kan dokumentere det kvalitetsarbeidet vi gjør, både når det gjelder de årlige 
egenvurderingene/studiekvalitetsmeldingene, fra emnenivå og opp til fakultetsnivå, og også 
når det gjelder emneevalueringene (hvert 3 år) og programevalueringene (hvert 5. år).  Vi 
skal også kunne dokumentere andre forhold som er relevante for studiekvaliteten, herunder 
rapporter fra eksterne fagfeller (tidligere «programsensorrapporter»).  

 

Dokumentasjon i arbeidet med studiekvalitet skal som tidligere, legges i 
Studiekvalitetsbasen, på dertil egnet sted.  

 

Vi vil bemerke at overskriften «utdanningsmelding» i basen, vil bli endret til 
utdanningsmelding/studiekvalitetsmelding, for å dekke inn både ny ordning med 
studiekvalitetsmelding, og for å gjenspeile den historiske dokumentasjonen som ligger der. 

 

Studiekvalitetsbasen er et fillager, og dekker ikke de behovene vi har for et transperent 
dokumentasjonssystem, der det er mulig å følge utvikling og tiltak som settes i verk og 
evaluering når sviktende kvalitet blir avdekket. Vi skal i løpet av 2020 erstatte 
studiekvalitetsbasen med et system som dekker de behovene vi har til et 
dokumentasjonssystem.  

 

Fram til dette er på plass, er det svært viktig at all dokumentasjon i kvalitetsarbeidet 
fortsatt blir lagt ut i kvalitetsbasen.   

 

 Vennlig hilsen 

 

Christen Soleim 

avdelingsdirektør Tove Steinsland 

 fung.seksjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2019/1058-TOVST 21.11.2019 
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III 2020-01 Regnskapsrapport for 2019 

 

Dokumenter: 

 

• «Regnskapsrapport for 2019 – FoF» 

 

 

Saksforelegg: 

 

Den vedlagte rapporten beretter om et krevende regnskapsår for FoF. 

 

Underskuddet, gradvis økende allerede fra august/september, endte på i overkant av 
600 000. Forklaringen er i hovedsak utgifter til frikjøp av lærere fra Exphil til filosofikursene 
våre, vesentlig mer enn vi trodde ved inngangen til året. Det er naturligvis den nærmest 
eksplosive studenttallsutviklingen vi har opplevd de siste to-tre årene som er den 
bakenforliggende forklaringen. 

 

Også flere av de øvrige momentene til forklaring av underskuddet indikerer at instituttet for 
tiden har et nokså betydelig misforhold mellom tallet på (fast) ansatte og de oppgavene disse 
er satt til å utføre. 

 

Et mer gledelig trekk ved regnskapene er den relativt gode økonomien ved Examen 
philosophicum. Mange trodde at det akkumulerte underskuddet vill være vesentlig større enn 
ca. 1 mill. ved utgangen av 2019. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Instituttrådet tar regnskapsrapport for 2019 til orientering. 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2020/1319-STT 31.01.2020 
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Steinar Bøyum 

instituttleder Steinar Thunestvedt 

 administrasjonssjef 
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Regnskap for 2019 - FoF 

 

I denne rapporten vises og kommenteres FoF sitt driftsregnskap for 2019, på et så aggregert 
nivå som vi finner det forsvarlig. I tillegg vises sluttregnskapet for Examen philosophicum - et 
regnskap som er intimt forbundet med instituttregnskapet, og stadig mer så. 

 

DRIFTSREGNSKAP 2019 – FOF 

  Budsjett  Regnskap Avvik 

000000 Uspesifisert 935 500 671 646 263 854 

210014 Humanioraforskning HF (Logikk) 120 000 79 004 40 996 

215200 Instituttleders driftsmidler 40 000 55 681 -15 681 

215202 Programsensur 0 13 042 -13 042 

215203 Fagstudiet, sensur 180 000 98 940 81 060 

215204 Lønn av annuumsmidler 396 000 1 035 115 -639 115 

215206 ExFac 0 148 451 -148 451 

215207 Undervisning og frikjøp 0 -61 230 61 230 

215208 WAB-drift 165 000 215 976 -50 976 

215211 Kaffekoppen 0 27 949 -27 949 

215212 ExFac drift 25 000 9 816 15 184 

215213 Alumnusdager 0 518 -518 

215214 DIDAHUM 300 000 430 902 -130 902 

215215 PES 2018 0 -12 961 12 961 

215216 Retorikk drift 0 18 396 -18 396 

215249 Semesteravslutninger o.l. 0 95 791 -95 791 

215292 HF Forsk Bangu 50 000 59 000 -9 000 

215296 HF Forsk Pichler 50 000 0 50 000 

215297 HF Forsk Fossheim 26 000 1 932 24 068 

Personlige driftsmidler  125 500 143 713 -18 213 

TOTALT 2 413 000 3 031 681 -618 681 

 

 

Referanse Dato 

2019/2889-STT 29.01.2020 
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Det tas forbehold om at det kan bli gjort hovedboktransaksjoner som justerer regnskapene 
noe. 

 

Oversikten viser et underskudd på 618 681 ved utgangen av året. Dette er noe mer enn vi 
trodde så sent som for 2 måneder siden, og vesentlig mer enn vi trodde ved inngangen til 
budsjettåret.  

 

Forklaringen på underskuddet er som følger: 

 

• Hovedforklaringen er at det har vært et rekordstort frikjøp av lærerkrefter fra ExPhil-
budsjettet (og i noen grad Exfac-budsjettet), for å forestå undervisningen ved 
fagstudiene i filosofi (og i noen grad retorikk). Økningen skyldes naturligvis, i all 
hovedsak, den markante studenttallsøkningen vi har opplevd de to-tre siste årene. Vi 
har brukt ca. 350 000 mer enn vi antok ved inngangen til året (jf. analysenummer 
000000 og 215204, som må sees i sammenheng her). 

• De øremerkede midlene vi fikk for å forestå DIDAHUM-emnene strakk ikke til, og 
underskuddet ble her på 131 000 (jf. analysenummer 215204). Stort volum av ekstern 
sensur og mange særlig utgiftskrevende praksisbesøk langt utenfor bykjernen er 
forklaringene på underskuddet her. 

• Sensurutgiftene ved Examen facultatum var uvanlig høye, av flere og ulikeartede 
grunner. Et pent overskudd på posten for «Sensur fagstudiet» greidde i 2019 ikke å 
demme opp for sensurutgiftene ved Examen facultatum. I sum ble det dermed 70 000 
i minus på sensuren. 

• For et par år siden la vi om modellen for føring av driftsutgifter ved Examen 
philosophicum. Hovedtanken var at Exphil-relevante driftsutgifter (PC-er, møbler, 
arrangementer, telefon, utskriftskostnader, bøker etc.) skulle regnskapsføres direkte i 
ExPhil-regnskapet, om nødvendig ved å splittkontere de aktuelle fakturaene. Dette 
har mislykkes i svært stor grad i 2019, og det faktum at FoF får en kvartalsvis tilførsel 
til dekning av «fellesdriftsugifter» (45 000) har dessverre ikke vært i nærheten av å 
dekke inn misforholdet. Vi anslår effekten av dette til å være på ca. 230 000.   

 

Det siste punktet har naturligvis en tilsvarende gunstig effekt på ExPhil-regnskapet, og 
dermed er det (om perspektivet er stort nok) mer en «teknikalitet» enn en komponent i et 
underskudd. 

 

Examen philosophicum-budsjettet har som kjent vært under press de siste årene. Det 
skyldes inntektsbortfallet som følge av at MN-fakultetet og Psykologisk fakultet hadde 
opphold i sin Exphil-undervisning et par år. Alt i alt var det ca. 5,5 mill. i tapte inntekter som 
følge av dette, penger som bare i noen grad kunne dekkes inn ved redusert bruk av 
(midlertidig) arbeidskraft.   

  

Regnskapet for 2019 viser et driftsoverskudd på 167 158. Dette reduserer det akkumulerte 
underskuddet til 931 000. Dette er gledelig mye mindre enn vi antok så sent som i sommer, 
og gjør det realistisk å komme i balanse allerede ved utgangen av 2020, to-tre år før den 
opprinnelige prognosen. Redusert forbruk av eksterne sensorer er en viktig forklaring på at 
utviklingen har vært mer positiv enn først antatt. 

 

Om man unngår bruk av midlertidig arbeidskraft (med unntak av vikarer med lønnsdekning) i 
tiden som kommer, vil Exphil-økonomien nokså sikkert være bærekraftig allerede fra 2021 - 
trass i et betydelig inntektsbortfall i forbindelse med studieplanomleggingene på MN og Juss.   
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EXAMEN PHILOSOPHICUM - REGNSKAP 2019 

  Budsjett Regnskap Avvik 

Varekostnader 0 13 006 -13 006 

Lønn fast ansatte 15 953 600 14 626 114 1 327 486 

Lønn midlertidig ansatte 1 714 600 4 110 878 -2 396 278 

Gruppelivsforsikring 32 100 34 690 -2 590 

Arbeidsgiveravgift & pensjon 5 145 800 5 410 505 -264 705 

Offentlige refusjoner -606 000 -605 906 -94 

SUM utgifter 22 458 900 23 576 281 -1 117 381 

Administrative kostnader 237 000 171 020 65 980 

Interne inntekter -26 023 400 -26 854 381 830 981 

Interne kostnader 2 828 500 2 926 526 -98 026 

Netto interne inntekter -23 194 900 -23 927 855 732 955 

TOTALT RESULTAT 2019 -499 000 -167 548 -331 452 

Inngående balanse 2018 > 2019 1 099 000 1 098 540 460 

Utgående balanse 209 > 2020 -600 000 0 -600 000 

SUM TOTAL 0 930 992 -930 992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Steinar Thunestvedt 

 administrasjonssjef 
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III 2020-02 Driftsbudsjett for 2020 

 

Dokumenter: 

 

• Forslag til driftsbudsjett for 2020 

 

 

Saksforelegg: 

 

Det vedlagte forslaget til driftsbudsjett for 2020 er preget av at 2019 ble et underskuddsår, og 
i ubehagelig stor grad. Vi regner med å måtte ta med oss 450 000 av dette inn i 2020.  

 

Det foreslås likevel at underskuddet nedbetales over en treårsperiode. Det er en absolutt 
nødvendighet å «frikjøpe» Exphil-personell ved filosofistudiene i 2020, og dette tilsier at 
inndekningen tas over en litt større tidsperiode enn ett år.  

 

Av nye tiltak er det foreslått tilsetting av en professor II-stilling og en delstilling ved 
Wittgensteinarkivet. 

 

Trass i underskuddet som må følge oss inn i det nye året, oppleves driftsøkonomien som 
god med det framlagte forslaget. Alt i alt er det antageligvis det nest beste driftsbudsjettet vi 
har hatt, bare overgått av fjorårets. En forklaring på dette tilsynelatende paradokset er at vi i 
2020 vil få et betydelig tilskudd fra våre eksternfinansierte prosjekter, i realiteten for første 
gang. Det er sannsynlig at beløpet kan ende nært 300 000, kanskje også over. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Instituttrådet godkjenner framlagt forslag til driftsbudsjett for 2020  

 

 

Referanse Dato 

2020/1319-STT 31.01.2020 
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Driftsbudsjett for 2020 - FoF 

 

Inntekstgrunnlag og forutsetninger 

 

FoF får tildelt 1 117 000 i resultatmidler for 2019. Dette er en økning på 2,1 % fra 2019 og en 
økning på ca. 22 % fra 2018. Den marginale økningen kan synes overraskende - gitt den 
studenttallsutviklingen vi har hatt - men det skyldes at fakultetet har valgt å redusere 
totalrammen for resultatmidlene, fra 12 mill. i 2019 til 11 mill. i 2020. 

 

I tillegg til dette forventes det følgende inntektskomponenter: 

 

• Vikarmidler for Toppforskprofessor:  304 000 
• Netto «BOA-inntekter» (inkl. frikjøp):  269 000 
• Drift stipendiater (instituttets andel):  150 000 
• Særbevilgning DIDAHUM:  100 000 
• HF Forskningssatsing 2019 (Logikk):  200 000 
• Programsensur:     25 000 

 

I sum forventes det dermed et samlet fakultetsbevilget inntektsgrunnlag på kr. 2 066 000.  

 

I tillegg til denne «offisielle» rammen kommer overføringer fra Exphil-budsjettet, til de 
løpende driftsutgiftene relatert til Exphil. I 2019 var denne overføringen på svært moderate 
180 000 (45 000 pr. kvartal). I 2020 foreslås det at den økes til 600 000, ut fra en erkjennelse 
av at det i realiteten er vanskelig å holde god orden på regnskapsføringen i de tilfellene der 
kostnader skal henføres to steder. Fra 2020 vil driftsutgiftene knyttet til Exphil dermed føres 
på instituttannuum (med unntak av de personlige driftsmidlene for Exphil-ansatte, som det av 
«tekniske» grunner er formålstjenlig å føre direkte i Exphil-regnskapet), og det antas at 
600 000 er rikelig til dette formålet.    

 

Når det gjelder de mer tilfeldige inntektene som alltid kommer i løpet av året, har vi 
budsjettert med nokså forsiktige 150 000. 

 

Referanse Dato 

2020/1480-STT 30.01.2020 
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Instituttets totale ramme til drift blir dermed på 2 816 000. Dette er betydelig mer enn i (det 
opprinnelige) instituttbudsjettet for 2019, men det bør da nevnes at de ikke er helt 
sammenlignbare p.g.a. den foreslåtte omleggingen knyttet til Exphil-drift.  

 

I utgangspunktet synes dette som en i overkant bra inntektsramme, men realiteten er at den 
vil minskes vesentlig grunnet underskuddet fra 2019, som vi må ta med oss inn i det nye 
regnskapsåret. Vi antar her at 450 000 må dekkes inn via FoF sitt driftsbudsjett, og vi foreslår 
at underskuddet dekkes inn gjennom en treårsperiode. 

 

Dette innebærer en disponibel totalramme på kr. 2 666 000. 

 

Lønn 

 

Sammenlignet med tidligere år må denne posten økes kraftig. Studenttallsveksten ved 
fagstudiene de siste årene og det faktum at Exphil også i 2020 vil ha et svært høyt volum, 
gjør at misforholdet mellom tallet på fast ansatte og de oppgavene som skal utføres er større 
enn på mange år. 2 fulle vakante stillinger ved Exphil forsterker problemet. Vi regner med at 
så mye som 890 000 vil gå med til dette formålet i 2020.  

 

I tillegg ønsker vi å videreføre Professor II-ordningen, med virkning fra 2. tertial. Det 
budsjetteres med 70 000 til dette. 

 

Utgiftene til ekstern sensur var på et høyt nivå ved Examen facultatum og DIDAHUM-
emnene i 2019. Her antas det at vi i noen grad greier å eliminere noe av dette behovet. 

 

Det foreslås satt av 190 000 til sensurutgifter.  

 

I sum er det her satt av 1 265 000 til lønnsutgifter, innbefattet noen småposter som ikke er 
nevnt over. 

 

 

Andre driftskostnader 

 

Det foreslås budsjettert med 1 381 000 i «Andre driftskostnader» (inkl. HF Forsk). Det er noe 
mindre enn fjorårets rekordhøye tall på 1 426 500, men erfaringen fra 2019 er at det ikke er 
forbundet med nevneverdige problemer å redusere dette. NB! I beløpet er 200 000 til HF 
Forsk (Logikk) innbefattet, så i realiteten er rammen markant svakere enn i 2019. 

 

Av spesifikke komponenter nevnes: 

 

• Wittgensteinarkivet sitt driftsbudsjett økes til 185 000. Dette er for å ta høyde for en 
forventet forskeransettelse (20 %), som vi antar må finansieres fra arkivets 
driftsbudsjett – i alle fall i første omgang. 

• De personlige driftsmidlene videreføres med samme satser som nå. 120 000 settes 
av til dette. 

• Det avsettes 230 000 til «Konferanse- seminar og kursutgifter», i realiteten en 
«sekkepost» som også skal dekke to semesteravslutningsmarkeringer og den årlige 
instituttdagen. 
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• 30 000 avsettes til «Drift ExFac/DIDAHUM».  

 

Vi nevner at ordningen med smådriftsmidler videreføres også i 2020. FoF er tildelt 211 000. 

Dette er midler som kommer i tillegg til vår budsjettramme. 

 

Annet  

 

Dette er utgifts- og inntektsposter knyttet til UiB-interne transaksjoner, innbefattet kostnader 
og inntekter («Overhead») knyttet til våre eksternfinansierte BOA-prosjekter. Gledelig nok vil 
vi i 2020 få en ikke ubetydelig netto tilførsel fra denne virksomheten, ca. 270 000. Dette i 
motsetning til i fjor, da vi gikk i minus på disse. Dette bidrar betydelig til at instituttets 
driftsbudsjett blir til å leve med i 2020. 

 

Av åpenbare grunner har både telefon- og utskriftsutgifter – de to øvrige postene av 
betydning under «Annet» - vist en kraftig nedgang i det siste. Det er grunnen til at vi kan 
driste oss til å budsjettere med 150 000 i netto inntekter i 2020.  

 

For ytterligere detaljer vises det til vedlagt budsjettoppsett. 

 

 

 

 

 

 Steinar Thunestvedt 

 administrasjonssjef 
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DRIFTSBUDSJETT 2020 
INNTEKTER       

     - Overført fra 2018 -450 000   

     - Inntekter 150 000   

     - Resultatmidler 2019 1 117 000   

     - Vikartimemidler mv. 304 000   

     - Ex. phil. - drift 600 000   

     - Særbevilgning DIDAHUM 100 000   

     - Drift stipendiater 150 000   

     - HF Forsk 200 000   

     - Særbevilgning programsensur 25 000   

    SUM INNTEKTER 2 196 000   

Analyse Art Artsnavn Beløp   

LØNN         

  5011 Lønn ekstrahjelp 890 000   

  5112 Sensur 190 000   

  5121 Undervisningshonorar 165 000 Inkl. Professor II 

  5901 Gaver til ansatte 10 000   

  5961 Velferdstilskudd 10 000   

    SUM 1 265 000   

ANDRE DRIFTSKOSTNADER     

215200   Instituttleders driftsmidler 30 000   

215208   Drift ExFac/DIDAHUM 30 000   

215250   WAB drift 185 000   

    Til belønningsmidler/pers. annnum 118 370   

    HF Forsk 200 000   

  4721 Kjøp datautstyr 139 000   

  6540 Kjøp inventar 80 000   

  6569 Annet utstyr og materiell, kjøp 25 000   

  6662 Service/vedlikehold annet utstyr 20 000   

  6800 Kontorrekvisita 20 000   

  6820 Trykksaker/trykningsutgifter 20 000   

  6823 Kopieringsutgifter eksterne 20 000   

  6840 Aviser, tidsskrifter 10 000   

  6842 Bøker, elektronioske tidsskr., publ. 35 000   

  6862 Konferanse,-seminar- og kursutgifter 230 000   

  6940 Porto 5 000   

  7000 Andre driftskostnader budsjett 0   

  7140 Reisekostnad ikke oppgavepliktig 105 000   

  7150 Diettkostnad oppgavepliktig 30 000   

  7350 Representasjon, bevertning til møter 35 000   

  7441 Tilskudd til studentarrangement 20 000   

  7799 Diverse kostnader 23 630   

    SUM 1 381 000   

ANNET         

  9011 Godskrevet overhead -1 150 000   

  9183 Belastet telefonutgifter 30 000   

  9188 Belastet adm. kostnader 920 000   

  9189 Belastet andre utgifter 50 000   

    SUM -150 000   

  TOTALT TIL INSTITUTTDRIFT 2 496 000   

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudier 

Telefon 55 58 23 82 

fof@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Sydnesplass 12-13 

Bergen 

Saksbehandler 

Steinar Thunestvedt 

55582384 
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Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

 Instituttrådet  

  

  

 

 

III 2020-03 Nominasjonskomité til instituttrådsvalget 

 

Saksforelegg: 

 

Det er tid for å oppnevne nominasjonskomité for valget på nye representanter for gruppe B 
(midlertidig tilsatte) og studentene (gruppe D) 

 

Hovedoppgaven til denne komiteen er å foreslå instituttrådsmedlemmer for (fakultetets) 
valgstyre hvis det ikke kommer inn tilstrekkelige forslag innen fristen 3. april, jf. 
valgreglementets § 4. 

 

Instituttledelsen vil foreslå at den sittende komiteen gjenoppnevnes, men at 
studentrepresentant Coffay (som ikke er student lenger) byttes ut med annen student. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Instituttrådet oppnevner Vibeke Tellmann, Franz Knappik, Sindre Søderstrøm, Steinar 
Thunestvedt og student NN til nominasjonskomité for det forestående instituttrådsvalget. 

 

 

 

Steinar Bøyum 

instituttleder Steinar Thunestvedt 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2020/1319-STT 31.01.2020 

  

 


