UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 15. NOVEMBER 2018
kl. 10.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

Leder:
Nestleder:

Jannicke Hilland
Jo Døhl

Gruppe A:

Tor Eldevik, 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

Gry E. Parker (sekretær)

I.
Vedtak:

II.
Vedtak:
88.
Vedtak

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Protokoll fra avstemming 04. oktober 2018
Protokollen fra avstemming 04. oktober 2018 ble godkjent.
Studieplanendringer
DEL A: Fakultetsstyret sluttar seg til Studiestyret sitt vedtak om å godkjenne
dei endringar i studieplanane som institutta har fremja, inkludert merknadar
som kom fram i studiestyremøtet og sekretærens kommentarar. Dette føreset
at alle forslag til nye emne og studieprogram kan gjennomførast innanfor
dagens budsjettramme.
Del B. Fakultetsstyre tilrår forslaget om å legge ned fellesgraden Master's
programme in Geoscience of Basins and Lithosphere.

89.

Handlingsplan for likestilling - Saken utsettes til desember

90.

Vedtak

Status uønsket midlertidighet

Fakultetsstyret tar statusorienteringen til etterretning, og ber om at
oppfølgende tiltak knyttet til arbeid med langsiktig finansiering og
nedbemanningsberedskap prioriteres høyt.
Fakultetsstyret er godt fornøyd med utviklingen og hvordan dette er blitt tatt på
alvor (av alle våre institutter), men ser spennet i problemstillingen og ber
innstendig om at UiB går tilbake til nasjonalt lovverk (Statsansatteloven) på 3
år.
Styret ber om å få en orientering om status og situasjonen i fagmiljøene om et
halvt år.

91.
Vedtak

Opprettelse av to ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger
1. Fakultetsstyret vedtar å opprette et ansettelsesutvalg for fast vitenskapelige
stillinger og II-stillinger, med følgende sammensetning;
Dekan Helge K. Dahle (leder)
Vara: Prodekan Jarl Giske
Gruppe A: Professor Jan Arne Telle
Vara: Professor Bodil Holst
Gruppe B: Stipendiat Torstein Strømme, Institutt for informatikk
Vara: Stipendiat Erna Irene Heggland, Institutt for biovitenskap
Gruppe C: Seniorkonsulent Lill Kristin Knudsen, Institutt for biovitenskap
Vara: Administrasjonssjef Terje Restad, Institutt for biovitenskap
Gruppe D: Student Wiktoria Karolina Szapoczka, Kjemisk institutt
Vara: Student Iben Alexander Eikrem Nesset, Institutt for fysikk og teknologi
Ansettelsesutvalget for fast vitenskapelige stillinger trer i kraft fra 1. januar
2019.
2. Fakultetsstyret vedtar å oppnevne et ansettelsesutvalg for midlertidig
vitenskapelige stillinger, med følgende sammensetning;
Dekan Helge K. Dahle (leder)
Vara: Prodekan Jarl Giske
Gruppe A: (2 medlemmer oppnevnes av dekanen)
Vara: (2 vara medlemmer oppnevnes av dekanen)
Representant fra tjenestemennene: (Oppnevnes av foreningene)
Vara: (Oppnevnes av foreningene)
Gruppe D: Student Iben Alexander Eikrem Nesset, Institutt for fysikk og
teknologi
Vara: Student Wiktoria Karolina Szapoczka, Kjemisk institutt

Ny sammensetning av ansettelsesutvalget for midlertidig vitenskapelige
stillinger gjelder fra 1. januar 2019. Nåværende utvalg fortsetter sitt virke til
denne datoen.
3. Mandat for ansettelsesutvalgene følger beskrivelsen i denne styresaken.
92.

Vedtak

93.

Vedtak

Praktisering av innstegsstillinger ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet
Fakultetsstyret vedtar «Praktisering av innstegsstillinger ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet» med følgende tillegg: Det skal være minst en
ekstern representant i midtveisevalueringskomiteen.
Kompetanseopprykk til professor i fysikk (optikk) 2017 – godkjenning av
bedømmelse
Bedømmelsen av Børge Hamre godkjennes i henhold til forskrift om
ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
Fakultetsstyret tar til etterretning at Børge Hamre fyller kompetansekravene for
personlig opprykk til professor innen fagområdet fysikk og astronomi (optikk),
og tildeler Børge Hamre tittel og lønn som professor med virkning fra 15.
september 2017.

94.
Vedtak

Førsteamanuensis II i organisk kjemi/bioraffinering – tilsetting
Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II
i organisk kjemi/bioraffinering godkjennes.
I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Mike Kleinert i 20 % stilling
som førsteamanuensis II i organisk kjemi/bioraffinering for en åremålsperiode
på to år med virkning fra 01. januar 2019.
Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling ved SE Tylose GmbH & Co.
KG, Wiesbaden, Tyskland.

95.
Vedtak

96.
Vedtak

Fast eksternfinansiert forsker i klimaprediksjon – tilsetting
Fakultetsstyret gir Ingo Bethke tilbud om fast stilling som forsker i
klimaprediksjon ved Geofysisk institutt. Tiltredelsesdato avtales senere.
Førsteamanuensis II i klimaprediksjon – tilsetting
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for førsteamanuensis II i
klimaprediksjon godkjennes. I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes
Alberto Carrassi i 20 % stilling som førsteamanuensis II i klimaprediksjon ved
Geofysisk institutt for en åremålsperiode på fem år med virkning fra 1.
september 2018.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forsker ved
Nansensenteret (NERSC)

97.

Vedtak

Kompetanseopprykk til forsker 1183 i fysisk oseanografi 2018godkjenning av bedømmelse
Fakultetsstyret godkjenner bedømmelseskomiteens uttalelse, avgitt 28
september 2018, om at forsker Kjetil Våge, iht. «Regler for opprykk til forsker
kode 1183», § 5, er funnet kvalifisert for opprykk innen fagfeltet fysisk
oseanografi.
Fakultetsstyret tar til etterretning at Våges lønn som forsker kode 1183 fortsatt
skal finansieres av prosjektmidler.
Fakultetsstyret tildeler Kjetil Våge opprykk til forsker kode1183 med virkning
fra 1. mai 2018.

98.
Vedtak

Førsteamanuensis II i havbruk – tilsetting
Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for førsteamanuensis II i havbruk
godkjennes.
I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Harald Sveier i 20 % stilling
som førsteamanuensis II i havbruk ved Institutt for biovitenskap for en
åremålsperiode på tre år med virkning fra den dato som avtales.
Tilsettingen er kombinert med Sveiers hovedstilling som teknisk sjef ved Lerøy
Seafood Group ASA.

99.
Vedtak

Førsteamanuensis i statistikk – tilsetting
Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å rangere:
1. Iain Johnston
2. Geir Berentsen
3. Nello Blaser
4. Fiona Skerman
Fakultetsstyret gir Iain Johnston tilbud om stilling som førsteamanuensis i
statistikk ved Matematisk institutt. Det er en forutsetning for tilsetting at
Johnston melder seg på kurs i universitetspedagogikk, og at han
dokumenterer at utdanningen er fullført innen to år etter tiltredelse.

100.

Vedtak

Fast eksternfinansiert forsker i ansvarlig forskning og innovasjon (RRI)
innen marin vitenskap
Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for forsker i ansvarlig forskning og
innovasjon (RRI) innen marin vitenskap godkjennes.
I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Dorothy Jane Dankel fast
stilling som forsker i ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) innen marin
vitenskap fra den dato som avtales. Stillingen finansieres av eksterne
prosjektmidler.

101.

Førsteamanuensis II i dyphavsbiologi – tilsetting

Vedtak

Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for førsteamanuensis II i
dyphavsbiologi godkjennes.
I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Joana Xavier i 20 % stilling
som førsteamanuensis II i dyphavsbiologi ved Institutt for biovitenskap i en
åremålsperiode på to år med virkning fra 01.08.2018.
Tilsettingen er kombinert med Xaviers hovedstilling som forsker ved University
of Porto, Portugal.

102.

Fast eksternfinansiert forsker i glasiologi – tilsetting

Vedtak

Fakultetsstyret gir Basile de Fleurian tilbud om stilling som fast forsker i
glasiologi ved Institutt for geovitenskap fra den tiltredelsesdato som avtales.

103.

Saken utgår

104.

Fast eksternfinansiert forsker i medisinsk fysikk – tilsetting

Vedtak

Fakultetsstyret gir Kristian Ytre-Hauge tilbud om fast stilling som forsker i
medisinsk fysikk ved Institutt for fysikk og teknologi fra den tiltredelsesdato
som avtales.

105.

Førsteamanuensis II i anvendt matematikk – tilsetting

Vedtak

Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for førsteamanuensis II i anvendt
matematikk godkjennes.
I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Kundan Kumar i 10 % stilling
som førsteamanuensis II i anvendt matematikk for en åremålsperiode på to år
med virkning fra 1.november 2018.
Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som seniorlektor ved
Matematisk institutt, Universitetet i Karlstad, Sverige.

EVENTUELT
1.

Strategiske midler – Eldevik stilte spørsmål ved hvordan vi enkelt kan fange
opp enkeltpersoner ved bruk av de strategiske avsetningene. Saken følges
opp til neste møte.

2.

Prodekan klima og energi – Eldevik etterlyste en diskusjon i fakultetsstyret
om organisering av fakultetets strategiske ledelse.
Dekanen viste til orienteringssaken som ble sendt på sirkulasjon i
oktobermøtet og at det ligger til dekanens myndighetsområde å oppnevne
prodekaner. Styret informeres om dekanens beslutning.

3.

Tilsettingssak omtalt i På Høyden - fakultetsledelsen orienterte om saken
og prosessen videre.

4.

Temadagen om energi – Holst synes temadagen var en suksess, men
ønsker at det ved fremtidige temadager er tydeligere spesifisering hvilke
kriterier man legger til grunn når man melder inn mulige fremtidige satsinger.
Dette er kanskje spesielt viktig for de internasjonale forskerne.

5.

SDG – 14 – Styret ønsker at vi organiserer en markering av at UiB er blitt
offisiell FN-partner for bærekraftsmål 14 Livet under vann.

6.

Skype for Business – Instituttene må selv vurdere behov for egne SfB
lisenser for midlertidig vitenskapelige ansatte. Hvis noen har et dokumentert
behov for å ha et eget nr., da de ringer mye til utlandet, kan dette ordnes.

ORIENTERINGSSAKER
a.

Kandidattall og utdanningsdata rapportert til DBH Høst 2018

b.

Rekneskapsrapport per oktober 2018

c.

HMS-AVVIK

d.

EnTek – statusorientering og utkast til kommunikasjonsplan

e.

Årsrapport for lokalt HMS-arbeid 2017 – tilbakemelding

f.

Høringssvar på ph.d.-forskrift ved UiB og videre arbeid med utfyllende
regler for ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet

g.

Opprettelse av arbeidsgruppe for gjennomgang av studietilbudet innen
energi

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 ansettelsesutvalget for forsker- og rekrutteringsstillinger
(ansettelsesutvalgets fullmakt) totalt i 2018

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

