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I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 47/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Utdelt på møtet:  
- Universitetsstyresak 40/14  
- Økonomirapport pr. mai 2014 
- Valgprotokoll – fakultetsstyrevalg - Gruppe B 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
Ingen saker ble meldt til Eventuelt.  
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.  
 

Sak 48/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-
odontologiske fakultet, 21.05.2014   
Protokollen ble godkjent.  
Eksternt varamedlem Alf Henrik Andreassen deltok ikke i godkjenning av 
protokollen. 

 
Sak 49/14 Feriefullmakt sommer 2014 
 Saksforelegg av 28.05.2014 (ePhorte 13/8876)  
  
 Vedtak:  

1. Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke kan 
utsettes til fakultetsstyremøtet i september, og saker som normalt 
behandles i tilsettingsrådet. 

2. Saker tatt på fullmakt vil bli lagt frem som fullmaktssaker i neste 
fakultetsstyremøte. 

 
Sak 50/14 Økonomirapport pr. april 2014  

 Saksforelegg av 06.06.2014 (ePhorte 13/7076)   
 
Vedtak:   
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr april 2014 til etterretning og imøteser en 
skriftlig oversikt over årsverksutvikling i september.  

 
Sak 51/14:  Budsjett og budsjettprosess 2015 
  Saksforelegg av 08.06.2014 (ePhorte14/5423) 
 
 Vedtak:  

1. Budsjettprosessen for 2015 følger oppsatt tidsplan. 
2. Fakultetsstyret ber om at budsjettforslaget utarbeides med utgangspunkt i 

vurderingene i saksforelegget og drøftinger i møte.  
 
Sak 52/14 Utlysing - Professor/førsteamanuensis (100 %) i farmakologi (farmasi) - 

Klinisk institutt 2     
 Saksforelegg av 03.06.2014 (ePhorte 14/5700)  
 
 Vedtak:     

1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 
fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i farmakologi (farmasi) 
ved Klinisk institutt 2. Stillinga er knytt til Senter for farmasi. 

2. Det er ein føresetnad for utlysing at instituttet har budsjettmessig dekning 
for stillinga. 

3. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i utlysingsteksten og 
stillingsomtalen i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 

2 



 
Sak 53/14 Utviding av stilling frå 40 % til 50 % - stilling som fast førsteamanuensis - 

Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt offentlighet, jf. 
offl. § 25, 1. ledd     

 Saksforelegg av 19.05.2014 (ePhorte 14/5139)    
 
 Vedtak:     
  Unntatt offentlighet.  
 
Sak 54/14 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunden 2013 – 

godkjenning av bedømmelse – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
 Saksforelegg av 30.05.2014 (ePhorte 13/10591)     
 
 Vedtak:   

 Unntatt offentlighet.  
   
Sak 55/14 Tilsetting – Professor/førsteamanuensis (to faste 100 % stillinger) i 

biokjemi og molekylærbiologi  - Institutt for biomedisin - unntatt 
offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 

 Saksforelegg av 10.06.2014 (ePhorte 13/9849) 
 
 Vedtak:    
  Unntatt offentlighet.  

  
 
II   FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd   

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning. 
 
III ORIENTERINGSSAKER 

a) Referat fra komitémøte i REK vest, 08.05.2014 
• Dekanen understreket viktigheten av at styret leser referatene 

fra REK Vest via den vedlagte lenken.  
b) Årshjul fakultetsstyret vår 2014 
c) Handlingsplaner til strategisk plan for Det medisinsk-odontologiske fakultet 

(ePhorte 14/5973) 
d) Statusrapport – insentivordning for å fremme kvalitet i undervisningen 

(muntlig orientering)  
• Den nedsatte arbeidsgruppen jobber fremdeles med vurdering 

av belønningsordning for å fremme kvalitet i utdanningen, og 
hvilken type premiering som skal benyttes. Rapport vil bli 
fremlagt for styret til høsten.  

e) Fakultetets priser - utdelt 5. juni på fakultetsdagen 
f) Dekanen orienterte: 

• Valgprotokoll – Fakultetsstyrevalg – Gruppe B ble lagt frem for 
styret.  

• I forbindelse med dekanens sommerfullmakt:  
a. Utlysning av stipendiatstillinger må gjøres før neste 

fakultetsstyremøte, og det vil bli presisert i 
utlysningsteksten hvor lenge man kan stå i 
stipendiatstillingen etter at man har disputert.  

b. Det arbeides med muligheten for å utlyse 3-årige 
stipendiatstillinger for forskerlinjestudenter. 

c. Per Bakke (Klinisk institutt 2) har søkt permisjon inntil 
videre fra stillingen som instituttleder. Han fortsetter i sin 

3 



stilling som professor ved instituttet. Eystein Husebye er 
konstituert i stillingen inntil videre.  

 
 Styret tok sakene til orientering.  
 
IV   EVENTUELT  
  Intet. 
 
 
Møtet ble avsluttet kl.15.10.  
 
 
17.06.2014/raho   
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