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Leder:
Nestleder:

Jannicke Hilland
Jo Døhl

Gruppe A:
Vara:
Forfall:

Tor Eldevik,
Henrik Kalisch,
Jan Arne Telle, Bodil Holst

Gruppe B:

Torstein Strømme

Gruppe C:

Lill Kristin Knudsen

Gruppe D:

Wiktoria Karolina Szapoczka
Iben Alexander Eikrem Nesset

Fra adm.:

Helge K. Dahle, Anne Marit Blokhus, Harald Walderhaug, Jarl Giske, Elisabeth
Müller Lysebo, Kristine Breivik, Gunnar Larsen, Ingrid Christensen, Trine
Gravdal Lie, Kari Nordvik, Rigmor Geithus

Gry E. Parker (sekretær)

I.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende omrokkering på sakene


Orienteringssak d Handlingsplan for innovasjon og nyskaping
ble flyttet til etter sak 106



Orienteringssak c. EnTek – statusorientering ble flyttet til etter
Orienteringssak d

II.

Protokoll fra møtet 15.11.2018

Vedtak:

Protokollen ble godkjent med følgende endring


106

Endring i ordlyden under Eventuelt sakene 1 og 2

Budsjettforslag 2019. Forslag til rammetildeling til institutter og
enheter
Fakultetsstyret vedtar Budsjettforslag 2019, med tillegg av punkt 2.
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Vedtak

1. Styret vedtar budsjett 2019 for instituttene og til felles formål med total
fordeling på 757,1 millioner kroner finansiert over grunnbevilgningen.
2. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen konkretisere virkemidler knyttet til
«drivhusmekanismen» i budsjettet for 2019, herunder også vurdere tiltak som
insentivmidler for yngre forskere og for gjennomføring av konkrete pilotstudier.
3. Endelige overføringer fra 2018 vedtas i forbindelse med behandling av
årsregnskapet for 2018.
4. Styret vedtar budsjett 2019 for bidrags- og oppdragsaktivitet på 434
millioner kroner.

107

Årshjul 2019

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar Årshjul 2019, med følgende endring:
Saken ‘Årshjul’ flyttes fra desember til november møtet.

108

Handlingsplan for likestilling

Vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til de foreslåtte tiltak for økt balanse mellom
kjønnene for perioden 2019-2022, og ber om at ledere på alle nivå tar et aktivt
eierskap i arbeidet med å bedre kjønnsbalansen i forskning og utdanning.
Styret ber om at oppdatert likestillingsstatistikk og beskrivelse av pågående
arbeid legges frem for styret i desember hvert år.

109

Revisjon av MN-strategiens tiltaksplaner (2019-2020)

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar tiltaksplan for perioden 2019-2020.

110

Instituttleder ved Geofysisk institutt – oppnevning av
arbeidsgivermedlemmer til innstillingsutvalg

Vedtak

Fakultetsstyret oppnevner følgende arbeidsgivermedlem og varamedlem til
innstillingsutvalget som skal vurdere søkerne til instituttlederstillingen ved
Geofysisk institutt:
• Brit Lisa Skjelkvale, instituttleder, Institutt for geofag, UiO
• Vara: Annik M. Myhre, professor, Institutt for geofag, UiO
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111

Førsteamanuensis i kvantitativ geobiologi og paleobiologi – tilsetting

Vedtak
Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Bjarte
Hannisdal som førsteamanuensis i kvantitativ geobiologi og paleobiologi ved
Institutt for geovitenskap.
Tiltredelsesdato fastsettes senere.
Da Bjarte Hannisdal ikke har dokumentert fullført pedagogisk basisutdanning,
er det en forutsetning at han melder seg på kurs i universitetspedagogikk i regi
av Program for universitetspedagogikk, og at han kan dokumentere at
utdanningen er fullført innen to år etter tiltredelsesdato.

112

Førsteamanuensis II i kvartærgeologi – tilsetting

Vedtak

Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for førsteamanuensis II i
kvartærgeologi godkjennes.
I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Anna Hughes i 10 % stilling
som førsteamanuensis II i kvartærgeologi for en åremålsperiode på tre år med
virkning fra 01. januar 2019.
Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som førsteamanuensis ved
University of Manchester, UK.

113

Førsteamanuensis II i undervannskommunikasjon knyttet til bruk av
autonome undervannsfarkoster – tilsetting

Vedtak

Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for førsteamanuensis II i
undervannskommunikasjon knyttet til bruk av autonome undervannsfarkoster,
godkjennes.
I samsvar med setteinstituttleders innstilling tilsettes Beatrice Tomasi i 20 %
stilling som førsteamanuensis II i undervannskommunikasjon knyttet til bruk av
autonome undervannsfarkoster for en åremålsperiode på to år, med virkning
fra 01. januar 2019.
Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som forsker ved Norce
(CMR).

114

Førsteamanuensis i maskinlæring (innstegsstilling) – tilsetting
Fakultetsstyret vedtar tilsettingen med presisering av åremålsperioden.

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å rangere:
1. Nello Blaser
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Fakultetsstyret gir Nello Blaser tilbud om stilling som førsteamanuensis i
maskinlæring (innstegsstilling) ved Institutt for informatikk fra den
tiltredelsesdato som avtales. Stillingen gjelder for en åremålsperiode på 6 år.
Det er en forutsetning for tilsetningen at Blaser melder seg på kurs i
universitetspedagogikk, og at han kan dokumentere at utdanningen er fullført
innen ett år etter tiltredelse.
115

Professor II i kryptologi – tilsetting

Vedtak

Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for professor II i kryptologi
godkjennes. I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Vincent Rijmen i
10% stilling som professor II i kryptologi for en åremålsperiode på 6 år med
virkning fra 1.januar 2019. Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling
som professor (gewoon hoogleraar) i forskningsgruppen Computer Security
and Industrial Cryptography, ved KU Leuven, Belgia.

116

Førsteamanuensis i bioinformatikk, genregulering – tilsetting

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å rangere:
1. Eivind Valen
Fakultetsstyret gir Eivind Valen tilbud om stilling som førsteamanuensis i
bioinformatikk, genregulering ved Institutt for informatikk fra den
tiltredelsesdato som avtales. Det er en forutsetning for tilsetningen at Valen
melder seg på kurs i universitetspedagogikk, og at han kan dokumentere at
utdanningen er fullført innen ett år etter tiltredelse.

117

Professor II i oseanografi – tilsetting

Vedtak

Det framlagte forslaget til stillingsomtale for professor II i oseanografi
godkjennes.
I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Eva Falck i 5 % stilling som
professor II i oseanografi ved Geofysisk institutt for en åremålsperiode på 2 år
med virkning fra 1. januar 2019.
Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som professor ved
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

118

Professor II i klimadynamikk – tilsetting

Vedtak

Det framlagte forslaget til stillingsomtale for professor II i klimadynamikk
godkjennes.
I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Yongqi Gao i 20 % stilling som
professor II i klimadynamikk ved Geofysisk institutt for en åremålsperiode på
3,5 år med virkning fra 1. januar 2019.
Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forskningsdirektør ved
Nansensenteret (NERSC)
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119

Professor II i fysisk oseanografi – tilsetting

Vedtak

Det framlagte forslaget til stillingsomtale for professor II i fysisk oseanografi
godkjennes.
I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Frank Nilsen i 5 % stilling som
professor II i fysisk oseanografi ved Geofysisk institutt for en åremålsperiode
på 2 år med virkning fra 1. januar 2019.
Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som professor ved
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

120

Fast eksternfinansiert forsker i klimadynamikk – tilsetting

Vedtak

Fakultetsstyret gir Nour-Eddine Omrani tilbud om fast stilling som forsker i
klimadynamikk ved Geofysisk institutt. Tiltredelsesdato avtales senere.

121

Fast eksternfinansiert forsker i romfysikk – tilsetting

Vedtak

Fakultetsstyret gir Andrew Mezentsev tilbud om fast stilling som forsker i
romfysikk ved Institutt for fysikk og teknologi. Tiltredelse avtales senere.

122

Professor II i matematikkdidaktikk - tilsetting

Vedtak

Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for professor II i matematikkdidaktikk
godkjennes.
I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Bettina Dahl Søndergaard i 20
% stilling som professor II i matematikkdidaktikk for en åremålsperiode på tre
år med virkning fra 1. desember 2018.
Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som førsteamanuensis ved
Universitetet i Ålborg, Danmark.

123

Professor II i fysisk oseanografi

Vedtak

Det framlagte forslaget til stillingsomtale for professor II i fysisk oseanografi
godkjennes.
I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Fiammetta Straneo i 20 %
stilling som professor II i fysisk oseanografi ved Geofysisk institutt for en
åremålsperiode på 3 år med virkning fra 1. januar 2019.
Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som professor ved
University of California San Diego (UCSD).

124

Førsteamanuensis i fiskepatologi

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å rangere:
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1. Aina-Cathrine Øvergård
2. Bartolomeo Gorgolione
3. Hetron Mweemba Munang`andu
Fakultetsstyret gir Aina-Cathrine Øvergård tilbud om stilling som
førsteamanuensis i fiskepatologi ved Institutt for biovitenskap. Det er en
forutsetning for tilsetting at Øvergård melder seg på kurs i
universitetspedagogikk, og at hun dokumenterer at utdanningen er
fullført innen ett år etter tiltredelse.

125

Endret sammensetning av bedømmelseskomite for
kompetanseopprykk i biologi

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner komiteen innen fagområdet biologi i samsvar med
saksforelegget.

EVENTUELT

ORIENTERINGSSAKER
a.

Rekneskapsrapport per november ettersendes

b.

HMS-avvik

c.

Plastworkshop 6. desember – statusorientering (Muntlig orientering)

d.

Handlingsplan for innovasjon og nyskaping – konkretisering av
gjennomføring

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering

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
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13.desember 2018/GPA
Jannicke Hilland
styreleder
Helge K. Dahle
dekan
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