
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET 

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET 

ONSDAG 08. DESEMBER 2021 

kl. 10.00 via Teams  

 

Leder:  Anne Gine Hestetun  

Nestleder: Jo Døhl 

Gruppe A: Katja Enberg, Eivind Dale Valen, Elin Darelius 

Gruppe B: Forfall (Jessica Tengvall) 

Gruppe C: Lill Kristin Knudsen  

Gruppe D: Solveig Adine Osjord, Brigt Arve Toppe Håvardstun  

 

Fra adm.: Gunn Mangerud, Øyvind Frette, Sigrunn Eliassen, Øyvind Fiksen, Elisabeth 

Müller Lysebo, Kristine Breivik, Trine Gravdal Lie, Gunnar Larsen og Rigmor 

Geithus 

Niki Bashir (sekretær)   

 

 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent  
 
 

II. Protokollene fra møtet 03. november 2021 
 

Vedtak: Protokollene fra møte 03. november 2021 ble godkjent på sirkulasjon. 
 

III. HMS-status og avvik 
 

IV. Dekanens orientering 
 
 

Strategiske vedtakssaker  
 
46. Budsjettfordeling 2022. Forslag til rammetildeling til institutter og 

enheter  
 
Vedtak: 1. Styret vedtar budsjett 2022 for instituttene og til felles formål med total 

fordeling på 791 MNOK finansiert over grunnbevilgningen.  
2. Styret vedtar budsjett 2022 for bidrags- og oppdragsaktivitet på 480 MNOK.  

 
47. Saken utsatt til februar  

 



 
48. Handlingsplan for redusert midlertidighet - oppsummering  

 
Vedtak: Fakultetsstyret berømmer at instituttene samlet har lyktes i å redusere uønsket 

midlertidighet, og at dette har skjedd enda raskere enn handlingsplanen la opp 
til.  
 
Styret ber om at det, også etter at handlingsplanen nå er fullført, arbeides 
videre for å ha en forsvarlig bruk av midlertidige tilsettinger. Styret presiserer 
at bruk av forskerstillinger finansiert gjennom eksterne midler skal ha særlig 
oppmerksomhet.  
 

49. Nygårdshøyden Sør - vedtak om flytting av Institutt for informatikk  
 

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar med dette følgende plan for arealreduksjon for å kunne 
realisere bygging av Allegaten 64  

✓ Frigjøring av arealer i Realfagbygget til konserveringsavdelingene for 

Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket (estimert til 3400 kvm)  

✓ Flytting av Institutt for informatikk (ca. 4800 kvm)  

 
Fakultetsstyret fremhever at bærekraftig arealbruk er et viktig premiss i 
arealutviklingsprosjektet Nygårdshøyden Sør, som er et stort og nødvendig 
gjenbruksprosjekt for to av våre sentrale bygg i kombinasjon med et nybygg.  
 
Målet om arealeffektivisering er viktig for å kunne frigjøre arealer til ønskede 
aktiviteter som understøtter visjonene for Nygårdshøyden Sør, og videre 
utvikling av fakultetets faglige aktiviteter innen forskning, utdanning, formidling 
og innovasjon.  

 
Andre vedtakssaker 
 
 

50. Oppnevning av valgstyre og nominasjonskomiteer for MN-valg 2022 
 
Vedtak: Fakultetsstyret vedtar sammensetningen av fakultetets nye valgstyre og 

sammensetningen av alle nominasjonskomiteene slik de fremkommer av 
saksforelegget. 

 
51. Instituttleder ved Institutt for fysikk og teknologi – oppnevning av 

arbeidsgivermedlem til innstillingsutvalg og delegering til dekan av 
fullmakt til å oppnevne varamedlem 

 
Vedtak: Fakultetsstyret oppnevner følgende arbeidsgivermedlem til innstillingsutvalget 

som skal vurdere søkerne til instituttlederstillingen ved Institutt for fysikk og 
teknologi: 
• Anne Marit Blokhus, professor, Kjemisk institutt, Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet, UiB 
Videre gis dekan fullmakt til å oppnevne varamedlem for 
arbeidsgiverrepresentant. 
 

 
52. Avslutning av studierett på ph.d.-programmet 

 
Vedtak:  Unntatt offentlighet - tatt inn i egen protokoll 



ORIENTERINGSSAKER 
 
Fakultetsstyret tar sakene til orientering. 
Styret vil berømme medarbeidernes innsats i en krevende situasjon med nye 
systemer. Styret vil videre slutte seg til gratulasjonene til årets vinnere av HMS-pris, 
Formidlingspris og Undervisningspris. 
 
 
a. Regnskapsrapport per oktober 

 
b. Nygårdshøyden Sør  

 
c. GenderAct 

 
d. Stipendiatforlengelser på grunn av korona – status på fakultetet  

 
e. Utdelte priser 2021 – Undervisning, formidling og HMS 

 
f.  Arbeid med risikokart 2022-2023 

 
 

EVENTUELT 
 
Ingen saker meldt under eventuelt 
 
SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT 
 

a. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) 
(professor, førsteamanuensis, postdoktor og stipendiat) hittil i 2021 
 

b. Utlysing av eksternt finansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) 
(forsker, postdoktor og stipendiat) hittil i 2021 

 
c. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige 

stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2021   
 

d.  Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger 
(ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2021 
 

e. Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger (ansettelsesutvalget 
fullmakt) hittil i 2021 
 

f. Oppnevning av ny bedømmelseskomité for søknad om personlig opprykk til 
professor i biologi (unntatt offentlighet) 
 

g. Oppnevning av ny bedømmelseskomité for søknad om personlig opprykk til 
professor i biologi (unntatt offentlighet) 
 

h. Oppnevning av ny bedømmelseskomité for søknad om personlig opprykk til 
professor i biologi (unntatt offentlighet) 

 
 
08.12.2021/ Niki Bashir  
 



Anne Gine Hestetun   
styreleder  
 
Gunn Mangerud 
dekan  


