
   DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET 

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET 
ONSDAG 9. september 2020 
kl. 10.00 møtet fant sted via zoom 

 

Leder:  Jannicke Hilland  
Nestleder: Jo Døhl  

 
Gruppe A: Jan Arne Telle, Bodil Holst, Henrik Kalisch 

Gruppe B: Beate Halsvik 
  Ragnhild Gya - forfall 

Gruppe C: Lill Kristin Knudsen 

Gruppe D: Anna Dommarsnes Abrahamsen 
  Kristoffer Eik 

 
Fra adm.: Helge K. Dahle, Anne Marit Blokhus, Gunn Mangerud, Harald Walderhaug, 

Elisabeth Müller Lysebo,  

Kristine Breivik, Trine G. Lie, Ingrid Christensen, Gunnar Larsen 

Gry E. Parker (sekretær)  

 

 
I. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
 

II. Protokoll fra møtet 17. juni 2020 
 

Vedtak: Protokollene fra møte 17. juni 2020 ble godkjent på sirkulasjon. 
 
  Protokollen fra møtet 12. juni 2020 ble godkjent i møtet. 
  Protokollen fra møtet 12. august 2020 ble godkjent i møtet. 
  Protokollen fra møtet 19. august 2020 ble godkjent i møtet. 

 
 

III. HMS-status og avvik (koronastatus) 
 

Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering. 
 
 

  



Strategiske saker 
 

38. A - Budsjettforslag 2021  
 

Vedtak: Styret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2021, og kom med følgende 
kommentarer til det videre budsjettarbeidet: 

 
- Vurdere muligheten for å avsette stipendiatstillinger til åpen, tverrfaglig 

utlysning innenfor fakultetet etter samme modell som stipendiatstillingene i 
UiBs satsingsområder 
 

- Vurdere muligheten for å øke avsetningen til studentrekruttering 
 

 
B ‐ Budsjettforslag 2021 for UiB Klima og energiomstilling og UiB 
Marin 
 

Vedtak: Fakultetsstyret tar budsjettforslagene til hhv UiB klima og energiomstilling og 
UiB marin til orientering og oversender dem til Universitetetsstyret. 
 
 

39. Ansettelsesutvalget for fast vitenskapelige stillinger – justering  
av mandat 
 

Vedtak: Mandatet for ansettelsesutvalget for fast vitenskapelige stillinger utvides til å 
også gjelde godkjenning av bedømmelse for personlig opprykk på bakgrunn 
av kvalifikasjoner og tildeling av opprykk i de tilfellene der søker kvalifiserer for 
dette. 

 
Vedtaket ble godkjent mot en stemme, Henrik Kalisch stemte imot. 
 

Nestleder Jo Døhl forlot møtet midtveis i behandling av saken og stemte 
således ikke på den endelige vedtaksteksten. 
 
 

Andre vedtakssaker 
 

40. Kompetanseopprykk til professor i kjemi 2019 – godkjenning av 
bedømmelse  
Unntatt offentlighet 
 

Vedtak: Vedtak tatt inn i egen protokoll 
 
 

41. Kompetanseopprykk til professor i statistikk 2019 – godkjenning av 
bedømmelse  
 

Vedtak: Bedømmelsen av Bård Støve godkjennes i henhold til forskrift om ansettelse 
og opprykk i undervisnings‐ og forskerstillinger. Fakultetsstyret tar til 
etterretning at Bård Støve fyller kompetansekravene for personlig opprykk til 
professor i fagområdet statistikk, og tildeler Støve tittel og lønn som professor 
med virkning fra 31. august 2019. 

 
 
 



42. Møteplan for fakultetsstyret 2021 
 

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar møteplanen og årshjulet for 2021 slik de fremkommer 
av saksforelegget. 
 
 

 
ORIENTERINGSSAKER 
 

a. Handlingsplan for ph.d.‐utdanning 2020‐2024 – til orientering  
 

 
b. Regnskapsrapport per august 

 
c. Orientering om resultat av midtveisevaluering for innstegsstilling  

Unntatt offentlighet  
 

d. Evaluering av økonomienheten  
 

e. Opptak og mottak av nye studenter (muntlig orientering) 
 

 
Vedtak: Fakultetsstyret tar sakene til orientering med de momentene som kom opp i 

diskusjonene.  
 
 

EVENTUELT  

• Styret diskuterte prioritering av studenter og fysisk undervisning. Dekanen gir 
universitetsledelsen en orientering om dette. 
 

• Informasjon om forsker Grand Prix. 
 

 
 
SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT 
 

a. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens 
fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2020 

 
b. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens 

fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2020 
 

c. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte 
vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) 
hittil i 2020 

 
d. Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger 

(ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2020 
 

e. Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger 
(ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2020 

 
 
 



09.09.2020/Gry E. Parker  
 
Jannicke Hilland  
styreleder  
 
Helge Dahle  
dekan  
 


