
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET 

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET 
ONSDAG 23. FEBRUAR 2022 

kl. 10.00 Styrerommet (1005) 
 

Leder:  Anne Gine Hestetun 
 
Nestleder: Jo Døhl 

Gruppe A: Morten Brun (vara), Jostein Bakke (vara) 

Forfall:  Katja Enberg, Eivind Dale Valen, Elin Darelius  

Gruppe B: Jessica Tengvall 

Gruppe C: Lill Kristin Knudsen   

Gruppe D: Solveig Adine Osjord, Brigt Arve Toppe Håvardstun  
 

Fra adm.: Gunn Mangerud, Øyvind Frette, Sigrunn Eliassen, Elisabeth Müller Lysebo, 
Kristine Breivik, Gunnar Larsen, Trine G. Lie  
 
Niki Bashir (sekretær)   
 

 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

• Jostein Bakke forlot møtet etter sak 4. 
 

II. Protokoll fra møtet 08. desember 2021 
 

Vedtak: Protokollen fra møte 08. desember 2021 ble godkjent på sirkulasjon. 
 

III. HMS-status og avvik 
 
IV. Dekanens orientering 

 
 
Strategiske saker 
 
 

2. Risikokart 2022-2023 
 

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar risikokartet for 2022-2023, og ber om at de foreslåtte 
tiltakene iverksettes. Der det anses å være behov for særskilte tiltaksplaner 
bør disse utarbeides snarlig.  



 
 

3. Nygårdshøyden Sør 
 
Vedtak:  Fakultetsstyret vil berømme det gode og omfattende arbeidet som legges ned 

i Nygårdshøyden Sør-prosjektet. Det er et stort og krevende prosjekt som er 
avgjørende for utvikling av et fremtidsrettet fakultet. Prosjektet opptar store 
ressurser ved fakultetet, og styret ser at det jobbes godt. Styret vil understreke 
nødvendigheten av å opprettholde framdriften slik det kommer fram i 
saksforelegget, og ber om å bli holdt kontinuerlig oppdatert i utviklingen av 
prosjektet i møtene framover. 

 
Andre saker  

 
4. Regnskap for 2021 og overføringer til 2022 

 
Vedtak:  

1. Styret vedtar å godkjenne regnskapet for 2021  
 

2. Styret vedtar overføring av over- og underskudd fra 2021 til 2022 i 
samsvar med følgende tabell:  

 

 
  

3. Institutt for biovitenskap får umiddelbar stillingsstopp for ansettelser, med 
unntak av erstatning ved mulige avganger av kritisk personell. Unntak skal 
forhåndsgodkjennes av dekanen. Stillingsstoppen inkluderer også 
timelønnede undervisere. Alle kostnader må vurderes og investeringer 
skal forhåndsgodkjennes av dekanen. Instituttet må arbeide for ikke å øke 
akkumulert underskudd i 2022, og isolert sett gå i balanse i 2022. 

Fakultetsstyret stiller seg bak prosessen som er satt i gang for å bringe 
BIOs økonomi i balanse og ber om fortløpende orientering om fremdrift i 
alle møter fremover. Når arbeidsgruppen har levert sin forpliktende plan, 
ber styret om at instituttet leverer jevnlige statusrapporter med 
avviksanalyser og kommentarer, til fakultetsledelsen og fakultetsstyret. 



 
 

5. HMS-årsrapport  
 
Vedtak: Fakultetets samlede HMS-årsrapport for 2021 tas til etterretning.  

 
6. Justert årshjul 2022 

 
Vedtak:  Fakultetsstyret vedtar årshjulet for 2022 slik det fremkommer av 

saksforelegget.  
 

7. Innstilling fra bedømmelseskomité - ph.d.-grad  
 
Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll 

 
8. Oppsigelse av stipendiat ved Institutt for biovitenskap 

 
Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll  

 
9. Prinsippvedtak – direkte videreføring av vara-funksjon i 

ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger, II-stillinger og 
godkjenning av bedømmelse for personlig opprykk  
 

Vedtak: Funksjonen som vara for medlemmene i ansettelsesutvalget for faste 
vitenskapelige stillinger, II-stillinger og godkjenning av bedømmelse for 
personlig opprykk, videreføres automatisk til de som i aktuell gruppe er valgt 
eller oppnevnt som vara for medlemmene i fakultetsstyret.  
 
 

ORIENTERINGSSAKER 
 
 

a. Bærekraftig økonomi - etablering av arbeidsgruppe  
 
b. Konkrete planer studentrekruttering 2022 (presentasjonen legges ved)  

 
c. Total av alle tilsettingssaker i foregående år  

 
d. Vårseminaret 7. – 8. april 2022 (muntlig orientering) 

 
 
 

EVENTUELT 
 
 

• Gruppe B-representanten ga uttrykk for at det er noe uklarhet knyttet til de 
koronarelaterte forlengelsene for stipendiater. Ledelsen understreket at de 
stipendiatene som omfattes av disse ordningene, skal få de forlengelsene de har krav 
på og saksbehandlingen pågår for fullt. Det vil gå ut en klargjørende e-post til 
stipendiatene.   

 

• Styret ber om at to fakultetsstyremøtene i året gjennomføres digitalt. 
 



 
 
SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT 
 

a. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) 
(professor, førsteamanuensis, postdoktor og stipendiat) hittil i 2022 
 

b. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) 
(forsker, postdoktor og stipendiat) hittil i 2022 
 

c. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige 
stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2022 
 

d. Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger 
(ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2022 
 

e. Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger (ansettelsesutvalget 
fullmakt) hittil i 2022 
 

f. Godkjenning av nytt medlem for nasjonal bedømmelseskomite i geologi – 
opprykk til professor etter kompetanse i perioden 2022-2025  

 
 
23.02.2022/Niki Bashir  
 
Anne Gine Hestetun   
styreleder  
 
Gunn Mangerud 
dekan  
 
 


