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Sak 06/2012

Innkalling og referat fra forrige møte
Innkalling og referat godkjent.

Sak 07/2012

Økonomi og budsjett
Unni Hakli bemerket at beløpet, pålydende kr. 500.000,-, som er budsjettert med til
investeringer til lab-drift for 2013 er lavt. Det ble imidlertid enighet om at dersom det ble
nødvendig vil andre inntekter kunne overføres til lab-drift.
Unni Hakli ønsket redegjørelse fra instituttleder om beløpet i budsjettet, som var merket som
inntekt ved avsluttede prosjekter, var reelt. Instituttleder kunne ikke love at budsjettet ikke
ville kunne variere.
Eirik Kårstad ønsket at instituttstyret satte opp prioritering av ansettelser mht instituttleders
liste over ønskede nyansettelser for 2013 ved IPT. Han bemerket at faggruppen boring
egentlig ikke ville få flere stillinger selv om instituttleder hadde to stillinger på prioritert liste
for det pr. d.d. er to som vil avslutte sine arbeidsforhold ved naturlig avgang.
Anne Grete Ellingsen ønsket å vite om instituttleder hadde vurdert om instituttet skulle satse
på utvinning av skifer gass. Hun ønsket i den forbindelse å vite om instituttleder hadde
vurdert å søke ekstern finansering hos Wintershall som skal satse på gass utvinning.
Instituttleder to dette til etterretning.
Det ble besluttet at følgende stillinger skulle lyses ut før utgangen av 2012; professor II i
naturgass, professor/førsteamanuensis i boring, professor/førsteamanuensis i
petroleumsgeologi, avdelingsingeniør/mekaniker, laboratoriet.
Vedtak: Budsjettet for IPT ble vedtatt med nevnte innvendinger.

Sak 08/2012

Orienteringssaker
-

Institutt for petroleumsteknologi har stor søkermasse.
Institutt for petroleumsteknologi er for og opprettet et nasjonalt senter for økt
oljeutvinning.
Instituttleder har stor representasjon av IPT for UIS, noe som medfører positiv
markedsføring for instituttet.
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Sak 09/2012

Eventuelt
Eirik Kårstad hevdet at instituttstyret ved IPT ikke har fungert optimalt etter intensjonen. Det
er kjent ved fakultetet at også andre institutt har utfordringer med å få instituttstyrene til å
fungere godt. Dekanen har utfordret instituttene til innspill om hvordan instituttstyrene kan bli
mer aktive og deltakende. UIS-styret har imidlertid vedtatt, ref. styresak US 53/10, pkt. 9, «(..)
at ordningen evalueres med henblikk på funksjonalitet og ressursbruk i henhold til
målsettingene innen utgangen av 2012». Instituttstyret stiller spørsmål om dekanatet skal
gjennomføre en slik vurdering, samt hvem skal sitte i instituttstyrene?
Vedtak:
Med referanse til UIS-styret sitt vedtak i sak US 53/10, punkt 9, så vil instituttstyret ved IPT
evaluere ordningen med instituttstyre og be om at framdriftsplan legges frem og evalueres.
Evalueringen skal bygges på innspill fra de ansatte. Evalueringen skal være klar til neste
instituttstyremøte, eller senest ved utgangen av 2012.

Stavanger, 19. november 2012

Hans Borge (sign.)

Instituttleder
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