
Universitetet i Oslo 
 
Etikkprogrammet 
 
 

Protokoll fra programstyremøte  
Onsdag 17. oktober 2007 
  
Til stede: Jan Fridthjof Bernt, Anne Julie Semb, Dag O. Hessen, Torbjörn Tännsjö, Lene 

Bomann-Larsen,  Christel Fricke 
 

Forfall: Svein Aage Christoffersen, Bjørn Hofmann 
 
Fra sekretariatet: Jakob Elster, Grethe Netland (sekretær), Anders B. Hanssen 
 
Det var ingen merknader til innkallingen. Det ble meldt én sak under eventuelt.  
 
Innledningsvis orienterte Netland om status ang. tilsetting av faglig leder. 
 
 
 
ORDINÆRE SAKER 
 

Sak 35/2007  Protokoll fra styremøte 3 september 2007 
   Sakspapirer: 
   Protokollen 
   Protokollvedlegg fra Bjørn Hoffmann  
     
Vedtak: Protokollen godkjennes med den endring at protokollvedlegg fra B. 

Hoffmann innarbeides som ordinær protokolltilførsel. 
 
 

Sak 27/2007 Nasjonalt Etikknettverk – prosedyrer for behandling av søknader 
om støtte til forskerkurs 

 Sakspapir: 
 Notat av 10.10.07 
 
Vedtak: Styret slutter seg til det fremlagte forslag til prosedyrer, med de 

endringer som ble vedtatt på møte. Prosedyren er etter dette som følger: 
 

1. Etikkprogrammets styre avgjør, ved sin årlige 
budsjettbehandling, hvor stor del av NFR-bevilgningen til Nasjonalt 
etikknettverk (kr 900 000 per år) som skal gå til forskerkurs eller andre 
faglige arrangementer. 
 
2. Relevant informasjon om støtteordningen kunngjøres på 
etikk.no. Søknader behandles løpende (ingen søknadsfrister). 
 
3. Etikkprogrammets faglige leder er ansvarlig for 
saksbehandlingen, og avgjør søknadene etter konsultasjon med tre 



referansepersoner fra andre universiteter/vitenskapelige høgskoler enn 
UiO. Vanskelige prinsipielle saker kan legges frem for styret til 
avgjørelse. 
 
4. Etikkprogrammets styre orienteres om hvilke tiltak som tildeles 
støtte. 
 
 
Inntil faglig leder har tiltrådt, avgjøres søknadene av Etikkprogrammets 
styreleder. 
 
 
* Faglig leder tar initiativ overfor aktuelle fagmiljøer for å få oppnevnt 
referansepersonene. Foruten å bistå ved behandling av søknader som 
ikke uten videre er enkle å avgjøre, legges det opp til at gruppen av 
referansepersoner skal være rådgivende i forbindelse med 
Etikkprogrammets ansvar for Nasjonalt Etikknettverk, blant annet med 
henblikk på å ta initiativ til ulike prosjekter. For øvrig er det opp til 
gruppen selv å organisere sitt arbeid.  

 
  

Sak 36/2007 Søknad om NEN-midler fra Profesjonsetisk nettverk ved 
Høgskolen i Oslo 

   Sakspapirer:     
 Notat av 10.10.07 

Søknad fra Profesjonsetisk nettverk av 18.6.2007 
 
Vedtak:  Søknaden avslås. Det formidles til Profesjonsetisk nettverk at Nasjonalt 

etikknettverk gjerne tar imot søknader om støtte til forskerkurs. 
 
 

Sak 37/2007 Planlegging av vårsemesteret 2008 
 Sakspapirer: 
   Notat av 10.10.07  
 
Vedtak: Sekretariatet får fullmakt til å begynne prosessen med å finne en 

midlertidig leder av forskerskolen for vårsemesteret. Formelle krav til 
engasjementet er oppnådd PhD grad. Forslag sendes styret på 
sirkulasjon til avgjørelse. 

 
 

Sak 38/2007  Tilsetting i stipendstillinger – orientering om status 
O-sak  
   Sakspapir: 
 Oppstilling over tilsettingsstatus for nye stipendiater ble delt ut på 

møtet. Unntatt offentlighet § 6.4. 
 
 
 
 



EVENTUELT 
 

Sak 39/2007 Behandling av klagesak vedr. avslag på PhD søknad   
    

Styret ble orientert om en klage fra en av søkerne til PhD-stipend, og 
videre om et krav om innsyn i innstillingsgrunnlaget fra en av søkerne 
til postdoktorstipend. Det ble informert om at Etikkprogrammets 
sekretariat i slike saker legger seg på den praksis som gjelder ved Det 
humanistiske fakultet. 
 

   Styret ber om å bli holdt orientert om klagesaker. 
 
 


