
Universitetet i Oslo 
 
Etikkprogrammet 
 

Protokoll fra programstyremøte 
Onsdag 19. desember 2007  
 
Til stede: Jan Fridthjof Bernt, Anne Julie Semb, Dag O. Hessen,  

Svein Aage Christoffersen, Lene Bomann-Larsen, Christel Fricke,  
Bjørn Hofmann per telefon 

 
Forfall: Thorbjörn Tännsjö 
 
Fra sekretariatet: Jakob Elster, Grethe Netland (sekretær) 
 
Fra IFIKK: Instituttleder Bjørn Ramberg 
 
Det var ingen merknader til innkallingen. Det ble ikke meldt saker under eventuelt. 
 
 
ORDINÆRE SAKER 
 
 

Sak 45/2007  Protokoll fra styremøte 20. november 2007 
   Sakspapir: 
   Protokollen 
     
Vedtak:  Protokollen godkjennes. 
 
 

Sak 4/2007 Tilsetting av faglig leder 
 Sakspapir: 
 Notat av 18.12.07 

E-post fra Jan Fridthjof Bernt til dekan Trine Syvertsen.  
Unntatt offentlighet § 6.4. 
 
I sitt møte 20. november fattet Etikkprogrammets styre vedtak om å be 
HFs tilsettingsutvalg innstille intervjukomiteens rangerte nr. 2 til 
tilsetting som faglig leder ved Etikkprogrammet. HFs tilsettingsutvalg 
fattet i møte 12. desember vedtak om å be universitetsstyret utlyse 
stillingen som faglig leder på nytt. På denne bakgrunn diskuterte styret 
ulike handlingsalternativer:  
 
a. Styret (v/ styreleder) skriver et brev til HFs tilsettingsutvalg (TUV) 
der det i detalj redegjøres for styrets ønske om å innstille 
intervjukomiteens rangerte nr. 2, og der TUV, på bakgrunn av dette nye 
og fyldigere beslutningsgrunnlaget, anmodes om å vurdere saken på 
nytt.  
 
b. Styret tar TUVs vedtak til etterretning, men vil be om at 



intervjukomiteens innstilte nr. 2 tilsettes som midlertidig faglig leder 
frem til en ny leder er på plass (dog maks ett år).  
 
c. Styret forfølger parallelt løsning a) og løsning b), dvs at styret både 
ber TUV om å vurdere saken på nytt og ber om at intervjugruppens 
rangerte nr. 2 tilsettes midlertidig. 
 

Vedtak: Styrer anser alternativ a) som mest ønskelig. Hvorvidt en går for 
alternativ a), b) eller c) vil avhenge av intervjukomiteens rangerte nr. 2s 
egne preferanser. Styreleder kontakter vedkommende for avklaring. 

 
Tilføyelse: 
Etter samtale med intervjukomiteens rangerte nr. 2, er det klart at alternativ a) er vedtatt.  
 


