
Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET 

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET 
FREDAG 6. APRIL2018 

kl. 08.30 på Solstrand Hotel & Bad, Solstrandveien 200, 5201 Os 

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, Anne Marit Blokhus, Jarl Giske, Elisabeth 
Müller Lysebo, Kristine Breivik, Trine Lie, Kristin Gulbrandsen Frøysa, Birthe 
Gjerdevik og Kari Nordvik. 

Gry E. Parker og Kristine Breivik (sekretærer) 

I. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende endringer:

 Sak 28 ble flyttet frem til etter godkjenning av protokoll

 Sak 15 ble flyttet frem til etter sak 28

PRESENTASJON AV REALISTUTVALGETS ARBEID 

II.

Vedtak: 

PROTOKOLL FRA MØTET 07.02.2018

Protokollen fra møtet 7. februar 2018 ble godkjent med de endringer som 
fremkom i møtet.

10. ENTEK-BYGGET – HVORDAN JOBBER VI VIDERE MED DEN STORE
VISJONEN?

Vedtak: Fakultetsstyret ber om at det i neste møte legges frem forslag til mandat og
sammensetning av arbeidsgruppe som kan løfte visjonen og invitere inn
samarbeidspartnere.
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 Styret ønsker å ta en aktiv rolle når det gjelder det overordnede strategiske i 
det videre arbeidet for å realisere EnTek-bygget som base for en av Europas 
sterkeste klynger for energiomstilling. 
 
Styret ber om at oppsummering av gruppearbeidene på vårseminaret og 
fakultetsstyrets diskusjon utarbeides til neste styremøte. 

 
 
11. RISIKOVURDERING – STØRRE STRATEGISKE SAKER OG PROSESSER 

2018 
 
Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til risikovurdering og ber om å få forelagt 

fornyet vurdering med tiltaksbeskrivelser i april og november hvert år. 
Fakultetsstyret ber også om at ledergruppen arbeider videre med å forbedre 
kriteriene for vurderingene. 

 
 
12. HMS-ÅRSRAPPORT 2017 - DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE 

FAKULTET 
 

Vedtak: Fakultetets samlede HMS-årsrapport for 2017 tas til etterretning.  
 

Fakultetsstyret registrerer at lederne ved enhetene har fokus på det 
systematiske HMS-arbeidet.  
 
Dette er positivt og avgjørende for at fakultetets virksomhet skal tilfredsstille 
de krav som settes til et godt og forsvarlig arbeids- og læringsmiljø for ansatte 
og studenter. 
 
Fakultetsstyret ber om at de enhetene som har forbedringspotensial innenfor 
det systematiske HMS-arbeidet, og innenfor HMS-området generelt, tar dette 
på alvor, og allokerer nødvendige ressurser til å følge opp disse områdene i 
2018. 

 
 

13. FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG 
FORSKERUTDANNINGSMELDING FOR 2017 
 

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar, med de merknader som framkom i møtet, å slutte seg  
til de framlagte forslag til:  

 
• Forskningsmelding 2017  
• Forskerutdanningsmelding 2017  
• Utdanningsmelding 2017  

 
 
14. FAKULTETETS VALGSTYRE 2018/2019 - OPPNEVNING AV MEDLEMMER 

FOR GRUPPE B OG GRUPPE D 
 
Vedtak: Fakultetsstyret vedtar å oppnevne følgende representanter og  

vararepresentanter til fakultetets valgstyre for 2018/2019:  
 
Gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling)  

 Representant: Lea Svendsen, Geofysisk institutt  

 Vararepresentant: Oppnevnes på dekanens fullmakt etter behov  
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Gruppe D (studenter)  

 Representant: Ida Landmark Fjermestad, Kjemisk institutt  

 Vararepresentant: Oppnevnes på dekanens fullmakt etter behov  
 
 
15. PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I HAVTEKNOLOGI – TILSETTING 

 
Vedtak: Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette 

Camilla Sætre som førsteamanuensis i havteknologi ved Institutt for fysikk og 
teknologi fra den tiltredelsesdato som avtales.  

 
Det er en forutsetning for tilsettingen at Sætre melder seg på kurs i 
universitetspedagogikk, og at hun dokumenterer at utdanningen er fullført 
innen ett år etter tiltredelse.  

 

 
16. PROFESSOR II I MARIN MIKROBIOLOGI – TILSETTING 

 
Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i marin  

mikrobiologi godkjennes.  
 
I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Aud Larsen i 20 % stilling som 
professor II i marin mikrobiologi ved Institutt for biovitenskap uten foregående 
kunngjøring. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på to år med virkning 
fra 1. april 2018.  
 
Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som forskningsleder/forsker 
I ved Uni Research Miljø. 

 
 
17. PROFESSOR I MATEMATIKK – TILSETTING       

 
Vedtak: Fakultetsstyret vedtar å tilsette Sigmund Selberg som professor i matematikk 

ved Matematisk institutt med virkning fra 1. mai 2018. 
 
 
18. PROFESSOR II I METEOROLOGI – TILSETTING 

 
Vedtak: Fakultetsstyret vedtar å godkjenne det framlagte forslaget til stillingsomtale  

for stillingen som professor II i meteorologi.  
 
Fakultetsstyret vedtar å tilsette Roy Rasmussen i 20 % stilling som professor II 
i meteorologi ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i en 
åremålsperiode på to år med virkning fra 1. mai 2018.  
 
Fakultetsstyret tar til etterretning at II-stillingen finansieres 50% over 
instituttets grunnbevilgning og 50% av Uni research. - Tilsettingen kombineres 
med hans hovedstilling ved National Center for Atmospheric Research 
(NCAR) i USA. 

 
19. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I METEOROLOGI OG 

OSEANOGRAFI 2017 – GODKJENNING AV BEDØMMELSE 
 

Vedtak: Bedømmelsen av Are Christian Sviggum Olsen godkjennes i henhold til  
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forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 
 
Fakultetsstyret tar til etterretning at Are Christian Sviggum Olsen fyller 
kompetansekravene for personlig opprykk til professor i fagområdet 
klimadynamikk (karbonsyklus i havet og havforsuring), og tildeler Olsen tittel 
og lønn som professor med virkning fra 15. september 2017. 
 
Tor Eldevik gikk ut under behandling av denne saken. 

 
20. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I METEOROLOGI OG 

OSEANOGRAFI 2017 – GODKJENNING AV BEDØMMELSE 
 

Vedtak: Bedømmelsen av Camille Li godkjennes i henhold til forskrift om ansettelse og  
opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.  
 
Fakultetsstyret tar til etterretning at Camille Li fyller kompetansekravene for 
personlig opprykk til professor i fagområdet klimadynamikk (storskala 
atmosfæredynamikk), og tildeler Li tittel og lønn som professor med virkning 
fra 15. september 2017. 
 
Tor Eldevik gikk ut under behandling av denne saken. 

 
 
21. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I 

KVARTÆRGEOLOGI/PALEOKLIMA – TILSETTING 
 

Vedtak: I samsvar med instituttleders anmodning tilsettes Jo Brendryen i fast stilling  
som forsker i kvartærgeologi/paleoklima ved Institutt for geovitenskap. 
Stillingen finansieres av eksterne prosjektmidler.  

 
 
22. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I 

KVARTÆRGEOLOGI/PALEOKLIMA – TILSETTING 
 

Vedtak: I samsvar med instituttleders anmodning tilsettes Anna Hughes i fast stilling  
som forsker i kvartærgeologi/paleoklima ved Institutt for geovitenskap. 
Stillingen finansieres av eksterne prosjektmidler. 

 
 
23. FØRSTEAMANUENSIS (INNSTEGSTILLING) I KRYPTOGRAFI – 

TILSETTING 
 
Vedtak: I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Chunlei Li i innstegsstilling  

som førsteamanuensis i kryptografi ved Institutt for informatikk.  
 
Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på 6 år. Tiltredelsesdato fastsettes 
senere. 
 
Jan Arne Telle gikk ut under behandling av denne saken. 
 
 

24. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I KLIMAPREDIKSJON – 
TILSETTING 
 

Vedtak: I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Sébastien Barthélémy i fast  
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eksternfinansiert stilling som forsker i klimaprediksjon. 
 
 
25. FØRSTEAMANUENSIS II I MEDISINSK TEKNOLOGI – TILSETTING  

 
Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II  

i medisinsk teknologi godkjennes.  
 
I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Tarja Rajalahti Kvalheim i 20 
% stilling som førsteamanuensis II i medisinsk teknologi ved Kjemisk institutt 
uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for perioden 01.04.2018 – 
31.12.2020.  
 
Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling ved Helse Førde. 

 
 
26. PROFESSOR II I METALLORGANISK KJEMI – TILSETTING 

 
Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i  

metallorganisk kjemi godkjennes.  
I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Deryn Fogg i 15 % stilling 
som professor II i metallorganisk kjemi ved Kjemisk institutt uten forutgående 
kunngjøring. Tilsettingen gjelder for en periode på to år med virkning fra 
01.04.2018.  
 
Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som professor ved 
Universitetet i Ottawa. 

 
 
27. FØRSTEAMANUENSIS II I ANALYTISK KJEMI – TILSETTING  

 
Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II  

i analytisk kjemi godkjennes.  
 
I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Stig Valdersnes i 20 % stilling 
som førsteamanuensis II i analytisk kjemi ved Kjemisk institutt uten 
forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for perioden 01.04.2018 – 
31.12.2021.  
 
Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forsker ved NIFES. 

 
 
28. FØRSTEAMANUENSIS I FISKERIBIOLOGI – TILSETTING 

 
Vedtak: Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Katja  

Enberg som førsteamanuensis i fiskeribiologi ved Institutt for biovitenskap fra 
den tiltredelsesdato som avtales.  
 
Katja Enberg har ikke dokumentert fullført pedagogisk utdanning, Det er en 
forutsetning for tilsettingen at hun melder seg på kurs i universitetspedagogikk 
i regi av Program for universitetspedagogikk, og at hun kan dokumentere at 
utdanningen er fullført innen to år etter tiltredelsesdato. 
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EVENTUELT 
 
Ingen saker under eventuelt.  

 
ORIENTERINGSSAKER 
 

a. Kandidattall pr. 19.02.2018 
 

Master:  
Fra 01.01.2018 – d.d. 20 kandidater  
Måltall 2018: 275  
 
Ph.d.:  
Fra 01.01.18 – 19.3.18: 15 disputert, i tillegg har 16 levert avhandling.  
Måltall 2018: 70 
 

b. Rekneskapsrapport per februar 
 

c. HMS-AVVIK  
 

d. Løypemelding: Oppfølging av strategi 2016-2022 – Dypere innsikt – Felles 
innsats – Sterkere innflytelse  
 
Saken tas opp igjen i møtet 15. mai 2018 

  
e. Innvilgelse av forskningstermin og tildeling av reisestipend 

 
 

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 
 

e. Endret sammensetning av bedømmelseskomite for kompetanseopprykk i 
kjemi 
 
 

06.04.2018/GPA og KRIBR 
 
Jannicke Hilland 
styreleder 
 
Helge Dahle 
dekan 
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Vedlegg til protokoll fra møte 6. april 2018.  
 

Oppsummering av gruppearbeidene 5. april 2018 og fakultetsstyrets 
diskusjon 6. april 2018 
 
Innspillene fra gruppearbeidene på Solstrand – oppsummert/utdrag 
 
Hva må til for å komme dit?   
Felles ide - og visjon, som kan være tydelig og samlende - finansieringsløsning  - eksterne aktører, 
spesielt tydelige private aktører   - nytteverdi for alle involverte parter – nasjonal og regional nytteverdi 
– Bergen som SDG hovedstad – inn i nasjonale dokumenter – synlig og sterk forskningsaktør – 
møteplasser – aktivisertbaserte undervisningslokaler – signalbygg – samhandlings- og nettverksarena 
– attraktiv infrastruktur  - sterk lederforankring – vilje til å satse  - innovasjonsprosjekter – inkubator - 
klynge 
 
Hva har vi?   

 Sterk petroleumskompetanse/sterke fagmiljøer med høy kompetanse som også kan 

brukes/dreies mot energiomstilling   

 Studenter! = framtidige arbeidstakere     

 Sterkt næringsliv    

 Solide samarbeidspartnere    

 Gode erfaringer med klynger   - UiB satsning med energidirektør      

 Tomten  

 Regionale kompetanse  

 Enabling technologies i subsea, kan transformeres til fornybarsektor. Andre teknologier, som 

nano, IKT, matematikk, ...    

 Sterke fagmiljøer!   

 
Hva må vi utvikle?   

 Eksterne støttespillere - tydelig artikulert og «enkel» visjon som er av interesse for næringsliv 

og beslutningstakere   

 Forståelse for samarbeidspartnernes behov   

 Tenke både regionalt, nasjonalt og internasjonalt   

 Skaffe politiske støttespillere  

 Legge til rette for multidisiplinær samhandling internt og eksternt 

 For å lykkes med en problembasert ambisjon - energiomstilling - må en tung komponent være 

- i det minste - anvendelsesinspirert.    Om bygget SKAL være temabasert, må det tenkes 

prosjektbasert.  

 Visjon og narrativ 

 Ildsjeler som får det til 

 Ledelsesvilje og Commitments (=penger!)   

 «Knowledge-brokers» som bygger bro mellom de forskjellige aktører      

 Videreutvikling av studietilbud, som involverer partnere i bygget   

 Ivareta og bruke ALUMNI       

 Kunnskapsformidling og samfunnsdialog (Utstillingslokale)    

 Sterkt fokus på innovasjon              

 VILJE til å dele (samarbeid)   

 Portal mellom universitet og omgivelsene!          

 
Bestilling fra fakultetsstyret: 

 Vi trenger en gruppe; Løfte visjonen, invitere inn.  

o Deltakere: Eksterne og interne (ansatte, studenter, adm.) 

o Mandat for denne gruppen 
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 Styrets rolle fremover; Det overordnede strategiske – vi må tørre å tenke større enn vi har 

gjort til nå 

o Mer tid til diskusjon 

o Vi må sette visjonen 

o Hva har vi? 

o Hva skal inn? 

o Må gå litt gjennom historien 

o Vi må løfte dem som arbeider med bygget – vi må sette det overordnede behovet 

o Effektmål inn 

 Ønsker oppsummering til neste styremøte 

 
Tema som kom opp i diskusjonen: 

 Visjon! - konsept som må selges inn til politikerne 

o Vi må spisse visjonen, og deretter gå ut og invitere 

o Sikre bærekraftig energiomstilling for Norge.  

o Energiomstillingsbygget 

o Energiomstillingsbegrepet må defineres 

o Energitransformasjon 

o Fremtiden er her – hvordan ser den ut? 

o Hvorfor Bergen? 

o Hva er våre konkurransemessige fortrinn? 

 Vestlandet er teknologitungt 

 Hvilke aktiviteter, hvilke industrier 

 Argumenter fra verdiskapningsoversikten (1. offentlig sektor, 2. Olje og gass. De trenger 

begge omstilling) 

 Næringslivet må inviteres inn 

o Vi trenger systematikk i næringslivskommunikasjonen/ -kontakten! 

 Internt kulturarbeid 

 Kobling mot SDG - fokus på bærekraft 

 Klyngen er mer enn bare bygget 

 Hele Bergensmiljøet må inn – vi må bygge robuste fagmiljø 
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