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Leder:  Jannicke Hilland  
Nestleder: Jo Døhl  

 
Gruppe A: Tor Eldevik, Jan Arne Telle, Bodil Holst. 

 
Gruppe B: Lea Svendsen 

Gruppe C: Lill Kristin Knudsen 
 

Gruppe D: Andreas Trohjell  
  Ida Landmark Fjermestad  

 
Fra adm.: Helge K. Dahle, Harald Walderhaug, Jarl Giske, Elisabeth Müller Lysebo, 

Kristine Breivik, Gunnar Larsen, Trine Lie, Ingrid Christensen, Kristin 
Guldbrandsen Frøysa (orienteringssak d) og Kari Nordvik.  
 
Gry E. Parker (sekretær)   

 
 

 
 

I. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med omrokkering av 

behandlingsrekkefølge. 
 
  Protollen er ført i saksrekkefølge. 
 
 
II. PROTOKOLL FRA MØTET 15.05.2018 

 
Vedtak: Protokollen fra møtet 15. mai 2018 ble godkjent.  
 
 
41. BUDSJETT 2019 – PRIORITERTE SATSNINGER 
 
Vedtak: Fakultetsstyret gav sin tilslutning til prioriteringene i sakforelegget, og ser fram 

til operasjonalisering i budsjettforslag og budsjett for 2019. 
 
 
42. HANDLINGSPLAN FOR REDUSERT MIDLERTIDIGHET – STATUS 

 
Vedtak: Fakultetsstyret tar statusorienteringen til etterretning, og ber om at 

oppfølgende tiltak knyttet til arbeid med langsiktig finansiering og 
nedbemanningsberedskap iverksettes. 
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43. REKRUTTERING TIL FAST VITENSKAPELIGE STILLINGER 
 

Vedtak: Fakultetsstyret tar gjennomgangen til etterretning, og ber om at foreslåtte tiltak 
iverksettes. Styret ber om at det i tiltakslisten legges inn et nytt punkt 1.3 som 
omhandler at styret skal orienteres om planlagte utlysninger av fast 
vitenskapelige stillinger. 

 
 
44. REKRUTTERINGSARBEID STUDENTER – KOMMUNIKASJONSARBEID 

KNYTTET TIL SAMORDNA OPPTAK 2018 
 

Vedtak: Fakultetsstyret tar orienteringen om rekrutteringsarbeid studenter – 
kommunikasjonsarbeid knyttet til Samordna opptak 2018 til orientering. 
 
 

45. OPPRETTELSE AV ANSETTELSESGRUPPE (MED FORBEHOLD OM 
VEDTAK I UNIVERSITETSSTYRET 31.08.18) 
 
Saken ble utsatt til møte 6. september 2018. 

 
 
46. EVALUERING AV STYRETS ARBEID 

 
Evalueringen ble gjennomført som spørreundersøkelse i forkant, med 
påfølgende diskusjon i møtet.  

 
 
47. OPPRETTING AV FELLESGRAD – INTERNATIONAL MASTER OF 

SCIENCE IN MARINE BIOLOGICAL RESOURCES (IMBRSea) 
 
Vedtak: Fakultetsstyret vedtar å anbefale at det internasjonale Erasmus Mundus Joint 

masterprogram International Master of Science in Marine Biological 
Resources (IMBRSea) opprettes ved UiB. 

 
 
48. INTERN HØRING – VALGREGLEMENT OG REGLER FOR 

STYRINGSORGANENE 
 

Vedtak: Fakultetsstyret ber dekanen om å sammenfatte fakultetsstyrets kommentarer, 
og gir dekanen fullmakt til å fullføre MN-fakultetets høringssvar. Høringssvaret 
skal også inneholde instituttenes kommentarer. 

 
 
49. GODKJENNE VALG FAKULTETSSTYRET (GRUPPE B OG D) 2018 – 2019 

 
Vedtak:  

 Fakultetsstyret tar saken fra valgstyret om fakultetsstyrevalget 2018 til 
etterretning. 

 Valgstyrets sekretær gis i samarbeid med valgstyrets gruppe B-medlem, 
fullmakt til å finne en kandidat som er villig til å være 3. vara, dersom det 
skulle oppstå behov for dette. 
 

 Realistutvalget gis fullmakt til å oppnevne 4. varamedlem for gruppe D om    
behov for dette skulle oppstå. 
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50. PRAKTISERING AV INNSTEGSSTILLINGER VED DET MATEMATISK-
NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET 

 
Saken ble utsatt til møte 6. september 2018. 

 
 
51. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I TEORETISK FYSIKK – 

TILSETTING  
 

Vedtak: I samsvar med instituttleders anmodning tilsettes Konrad Tywoniuk i fast 
stilling som forsker i teoretisk fysikk ved Institutt for fysikk og teknologi. 
Stillingen finansieres av eksterne prosjektmidler. 

 
 
52. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I KJEMI 2017 – 

GODKJENNING AV BEDØMMELSE 
 

Vedtak: Vedtaket er tatt inn i egen protokoll. 
 
 
53. FØRSTEAMANUENSIS II I MILJØ OG ENERGI – TILSETTING 
 
Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II 

i miljø og energi godkjennes.  
 

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Igor Esau i 20 % stilling som 
førsteamanuensis II i miljø og energi ved Geofysisk institutt uten forutgående 
kunngjøring. Tilsettingen gjelder for perioden 1.07.2018 – 30.06.2020.  

 
Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som Research Director og 
Head of the GC Rieber Climate Institute Nansen Environmental and Remote 
Sensing Centre, Norway. 

 
 
54. PROFESSOR II I AKVATISK MATPRODUKSJON – TILSETTING 

 
Vedtak: Fakultetsstyret tar instituttleders begrunnelse for tilsettingen til etterretning.  

Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for professor II i akvatisk 
matproduksjon godkjennes.  
 
I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Erik-Jan Lock i 20 % stilling 
som professor II i akvatisk matproduksjon ved Institutt for biovitenskap for en 
åremålsperiode på to år med virkning fra 1. august 2018 uten forutgående 
kunngjøring.  

 
Tilsettingen kombineres med Locks hovedstilling som forskningsleder ved 
Havforskningsinstituttet. 

 
 
55. FØRSTEAMANUENSIS II I MARIN BIOTEKNOLOGI – TILSETTING 

 
Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for førsteamanuensis II i marin 

bioteknologi godkjennes.  
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I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Hans Kleivdal i 20 % stilling 
som førsteamanuensis II i marin bioteknologi for en ny åremålsperiode på to 
år med virkning fra 1. august 2018.  

 
Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forskningsdirektør ved 
Uni Miljø. 

 
 
56. PROFESSOR II I FARMAKOLOGI – TILSETTING 

 
Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for professor II i farmakologi 

godkjennes.  
 

I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Ole Bent Samuelsen i 20 % 
stilling som professor II i farmakologi ved Institutt for biovitenskap for en ny 
åremålsperiode på tre år med virkning fra 1. august 2018.  
 
Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som seniorforsker ved 
Havforskningsinstituttet. 

 
 
57. PROFESSOR II I FISKEHELSE – TILSETTING 

 
Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for førsteamanuensis II i fiskehelse 

godkjennes.  
 

I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Sussie Dalvin i 20 % stilling som 
førsteamanuensis II i fiskehelse ved Institutt for biovitenskap for en ny 
åremålsperiode på to år med virkning fra 10. august 2018.  
 
Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som seniorforsker ved 
Havforsknings-instituttet. 

 
 
58. PROFESSOR II I ANSVARLIG FANGST – TILSETTING 
 
Vedtak: Fakultetsstyret tar instituttleders begrunnelse for tilsetting utover to 

tilsettingsperioder til etterretning.  
 

Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for professor II i ansvarlig fangst 
godkjennes.  
 
I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Arill Engås i 20 % stilling som 
professor II i ansvarlig fangst ved Institutt for biovitenskap for en ny 
åremålsperiode på to år med virkning fra 15. august 2018.  
 
Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forsker ved 
Havforskningsinstituttet. 

 
 
59. PROFESSOR II I AKUSTISK MÅLEMETODIKK – TILSETTING 

 
Vedtak: Fakultetsstyret tar instituttleders begrunnelse for tilsetting utover to 

tilsettingsperioder til etterretning.  
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Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for professor II i akustisk 
målemetodikk godkjennes.  

 
I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Egil Ona i 20 % stilling som 
professor II i akustisk målemetodikk ved Institutt for biovitenskap for en ny 
åremålsperiode på to år med virkning fra 15. august 2018.  

 
Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forsker ved 
Havforskningsinstituttet. 

 
 
60. PROFESSOR II I POPULASJONSGENETIKK – TILSETTING 

 
Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for professor II i populasjonsgenetikk 

godkjennes.  

 
I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Kevin Glover i 20 % stilling 
som professor II i populasjons-genetikk ved Institutt for biovitenskap for en ny 
åremålsperiode på to år med virkning fra 1. oktober 2018.  

 
Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forsker ved 
Havforskningsinstituttet. 

 
 
61. PROFESSOR II I ERNÆRINGSBIOLOGI (FISKEERNÆRING) – 

TILSETTING 
 

Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for professor II i ernæringsbiologi 
(fiskeernæring) godkjennes.  
 
I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Rune Waagbø i 20 % stilling 
som professor II i ernæringsbiologi (fiskeernæring) ved Institutt for 
biovitenskap for en ny åremålsperiode på to år med virkning fra 1. oktober 
2018.  
 
Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forskningssjef ved 
Havforsknings-instituttet. 

 
 
62. PROFESSOR I MOLEKYLÆRBIOLOGI – TILSETTING 
 
Vedtak: Fakultetsstyret vedtar å ansette Andreas Hejnol som professor i 

molekylærbiologi ved Institutt for biovitenskap. 
 
 Stillingen brofinansieres innenfor fakultetets marine satsing. 
 
EVENTUELT 
 

EVENTUELT 
 

 Bodil Holst ba om orientering for status på reforhandling av 
Akademiaavtalen i neste møte. 
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ORIENTERINGSSAKER 
 

a. Kandidattall pr. 01.06.2018 
 

Master: 
Måltall 2018: 275 
Fullførte mastergrader: 36 

 
Ph.d.: 
Måltall 2018: 70 
Fra 01.01.2018 – 01.06.2018: 38 disputerte, i tillegg har 12 levert avhandling 

 

b. Rekneskapsrapport per mai  
 

c. HMS-AVVIK 
 

d. EnTek - statusorientering 
 

e. Energikartlegging 
 

f. Bygge innovasjonskultur blant nye studenter (muntlig) -utsatt 
 

g. Generiske ferdigheter 
 

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT 
 

a. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens 
fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2018 
 

b. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) 
(forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2018 

 
c. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte 

vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) 
hittil i 2018 

 
d. Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger 

(tilsettingsrådets fullmakt) hittil i 2018 
 

 
 

13.06.2018/GPA 
 
 
Jannicke Hilland 
styreleder 
 
Helge Dahle 
dekan 

 


