
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET 

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET 
FREDAG 06. november 2020 

kl. 10.00 via Teams 
 

Leder:  Jannicke Hilland  
Nestleder: Jo Døhl  

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

Gruppe B:  Ragnhild Gya 

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 

Niki Bashir /Gry E. Parker (sekretærer) 

 

 
I. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
 

II. Protokollene fra møtet 09. September 2020 
 
Protokoll ble godkjent på sirkulasjon. 
 

III. HMS-status og avvik (koronastatus) 
 
 

Strategiske saker 
 
 
49. Handlingsplan for redusert midlertidighet- status og tiltak  

 
Vedtak: Fakultetsstyret er positiv til at fakultetet samlet har lyktes i å redusere uønsket 

midlertidighet, og at dette har skjedd enda raskere enn handlingsplanen la opp 
til. 

 
Styret ønsker at det arbeides videre med rutinene ved behov for oppsigelse 
grunnet bortfall av finansiering, herunder klare retningslinjer for bruk av 



grunnbevilgning for mellomfinansiering av de faste forskerstillingene. 
Fakultetsledelsen bes om å følge dette opp. 
 
Styret ber også fakultetsledelsen om å arbeide aktivt for at toårsregelen for rett 
til fast tilsetting nå fjernes. 
 
 

50. Handlingsplan for kjønnsbalanse og iverksatte tiltak 
 

Vedtak: 1. Fakultetsstyret merker seg at vi så langt ikke har lyktes i å nå våre mål når 
det gjelder rekruttering av kvinner til utlyste førsteamanuensis-stillinger, og ber 
om at institutt- og fakultetsledelse intensiverer sitt arbeid med å adressere 
spørsmål knyttet til kjønnsbalanse i alle steg i rekrutteringsprosessene.  

 
2. Fakultetsstyret ønsker å iverksette tiltakene som er beskrevet i søknaden 
GenderAct, og ber om at kostnadene knyttet til disse tiltakene blir tatt med i 
budsjettene for 2021 og 2022. Fakultetsstyret ber om at det legges til rette for 
at tiltakene kan gjennomføres uavhengig av om søknaden får tilslag fra 
Forskningsrådet. 
 

   
51. Evaluering av ordning med ekstern styreleder og endret 

styresammensetning 
 

Vedtak: Fakultetsstyret ber om at ordningen med ekstern styreleder gjøres til et 
permanent alternativ.  
Punktet ble vedtatt mot 2 stemmer, Henrik Kalisch og Kristoffer Eik stemte 
imot. 

  
Fakultetsstyret ønsker å videreføre ordningen med at styret for Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet har 9 representanter.  
Punktet ble vedtatt mot 4 stemmer, Kristoffer Eik, Ragnhild Gya, Lill Kristin 
Knudsen og Anna D. Abrahamsen stemte imot. 

   
Fakultetsstyret forutsetter at det i inneværende periode utarbeides et tydelig 
mandat for ekstern styreleder. Fakultetsstyrets rolle i organisasjonen må 
samtidig drøftes/omtales. 
Punktet ble enstemmig vedtatt.  

  
Fakultetsstyret ønsker å starte prosessen med nominasjon av eksterne 
kandidater som styreleder og nestleder i styret, og ber om at forslag til 
nominasjonsprosess legges frem på styrets møte i desember 2020.  
Punktet ble enstemmig vedtatt. 
 
Det bør arbeides for å finne mekanismer for å sikre at det til enhver tid er 
kontinuitet i styrets sammensetning.  
Punktet ble enstemmig vedtatt. 
 

  



Andre vedtakssaker 
 
 

52. Reglementsendringer 
 

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar det fremlagte forslaget til reglementsendring i det 
utfyllende eksamensreglement og i programbeskrivelsen på ph.d, med 
følgende justering under punktene «Ikke godkjent prøveforelesning» og 
«Disputasen»: 

Ikke godkjent prøveforelesning 
Dersom komitéen ikke godkjenner prøveforelesningen, får kandidaten 
anledning til ett nytt forsøk. Dato for ny prøveforelesning og eventuell ny dato 
for disputas avtales så fort som mulig, og må finne sted innen seks (6) 
måneder. Ny prøveforelesning skal normalt holdes over nytt tema og så 
vidt mulig med samme komité. I tilfeller der komitéen underkjenner 
prøveforelesningen skal komitéens innberetning gi kandidaten klare 
anvisninger om hvilke forhold som må rettes opp.  

Disputasen avholdes normalt på engelsk, men kan avholdes på norsk etter 
søknad. 

 
 
53. Senterleder for i Earth - kalling til Professor 1404 

Unntatt offentlighet 
 

Vedtak: Vedtaket er tatt inn i egen protokoll. 
 
 
54. Nominering av æresdoktor 2021 

Unntatt offentlighet 
 

Vedtak: Vedtaket er tatt inn i egen protokoll. 
 

 
ORIENTERINGSSAKER 
 

a. Regnskapsrapport per september 
 
b. Resultater innen utdanning 

 
 

EVENTUELT  

 
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 inkl. 
kvinneandel (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2020 

 
e. Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger 

(ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2020 
  
 
 
05.11.2020/ Niki Bashir/ Gry E. Parker  
 
Jannicke Hilland  
styreleder  
 
Helge Dahle  
dekan  


