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Protokoll fra programstyremøte  
Mandag 3. september 2007 
  
Til stede: Jan Fridthjof Bernt, Bjørn Hofmann, Christel Fricke, Anne Julie Semb, 

Torbjörn Tännsjö, Svein Aage Christoffersen, Dag O. Hessen,  
Lene Bomann-Larsen 

 
Fra sekretariatet: Jakob Elster, Grethe Netland (sekretær) 
 
Det var ingen merknader til innkallingen. Det ble meldt en sak under eventuelt. Sakene 33 og 
32 ble i nevnte rekkefølge behandlet etter sak 27. Elster og Bomann-Larsen fratrådte under 
behandlingen av sak 32. For øvrig fratrådte (ut fra styrets habilitetsvurderinger) Ramberg og 
Fricke under deler av sak 33 (PhD-stipend), og Elster under deler av samme sak 
(Kvalifiseringsstipend). 
 
Innledningsvis leste Bjørn Hofmann opp følgende protokolltilførsel:  
 
”Da jeg har bedt styreleder om å ta opp habilitetsproblematikken ved sak 4/2007 på møtet i 
dag, uten at man har gjort dette, vil jeg komme med følgende bemerkninger: 
1. Det er meget problematisk at en person kan utnevnes som et sentralt medlem av en 

bedømmelseskomité når vedkommende har vært veileder for en av søkerne under 
doktorgrad, er nåværende kollega, har skrevet bøker sammen med vedkommende og har 
et pågående undervisningssamarbeid med vedkommende, men det betydelig mer 
problematisk at denne habilitetsvurdering ikke forelegges for styrets medlemmer, slik at 
det ikke kan behandles av styret. 

2. Det er høyst problematisk at komiteen ikke har lagt vekt på forskjellen mellom søkerne i 
vitenskapelig aktivitet (1 vs 9 internasjonale artikler som førsteforfatter). 

3. Det er høyst problematisk at komiteen ikke har lagt vekt på forskjellen mellom søkerne 
med hensyn på forskningsveiledning. Når man skal lede en virksomhet som i så stor grad 
omfatter veiledning av forskere er det en betydelig fordel selv å ha betydelig erfaring fra 
dette. 

4. Det er høyst problematisk at det ikke er lagt vekt på forskjellen i ledelse av internasjonale 
forskningsprosjekter.” 

 
 
 
ORDINÆRE SAKER 
 
Sak 26/2007  Protokoll fra styremøte 21. juni 2007 
   Sakspapir: 
   Protokollen 
     
Vedtak:  Protokollen godkjennes. 
 
 



Sak 27/2007 Nasjonalt Etikknettverk – videreføring 

Orienterings- og diskusjonssak 
 Sakspapirer: 
 Notat av 22.8.07 
 Brev fra Forskningsrådet av 16.8.07 
 Brev fra UiO til Forskningsrådet av 4.6.06 
 Brev (søknad) fra Profesjonsetisk nettverk ved Høgskolen i Oslo av 

18.6.07 
 
Vedtak: Styret ber sekretariatet legge frem forslag til prosedyrer for behandling 

av søknader til nasjonale forskerkurs på neste styremøte i tråd med de 
signaler som kom frem på møtet. 

 
 

Sak 28/2007 Søknad til NEN om midler til forskerkurs 
 Sakspapirer: 
 Notat av 22.8.07 
 Søknad fra Noragric av 21.8.07 
 
Vedtak: Styret innvilger summen det søkes om (45 000). 
 
 

Sak 29/2007 Pliktarbeid for postdoktorstipendiater 

 Sakspapir: 
 Notat av 22.8.07 
 
Vedtak: Styret slutter seg til forslaget om pliktarbeid for postdoktorstipendiater: 

Fremmøte på minimum 60% av kollokviene hvert semester, så fremt de 
ikke er i forskningsopphold i utlandet, eller er hindret av andre 
tungtveiende personlige eller faglig grunner. 

 
 

Sak 30/2007 (O-sak) Etikkprogrammets forskerkursserie høsten 2007 

   Sakspapir: 
   Oversikt over høstens program 

 

Sak 31/2007 (O-sak) Innspill til budsjett 2008 
   Sakspapir: 
   Brev fra Etikkprogrammet av 31.8.07  
 
 

Sak 32/2007  Tildeling av postdoktorstipend 
   Sakspapirer: 
   Utvidet søkerliste sendt ut per e-post fra Netland 8.6.07 
   Søknader sendt per post. 

Brev og innstilling fra sakkyndig komité sendt per e-post fra Netland 
20.8.07  
 
Sakspapirene er unntatt offentlighet. 

 



Vedtak: Styret innstiller til tilsetting i seks postdoktorstipend (ingen på 
reserveplass). 

   
 

Sak 33/2007  Tildeling av doktorgrads- og kvalifiseringsstipend 
   Sakspapirer: 

Notat av 22.8.07 
PhD: Søkerliste 
PhD: Oversendelsesbrev fra sakkyndig komité av 10.7.07 
PhD: Bedømmelsesskjema samlet fra sakkyndig komité 
PhD: Omtale av søknadene 
Kvalifiseringsstipend: Søkerliste 
Kvalifiseringsstipend: Innstilling fra sakkyndig komité av 21.8.07 
Kvalifiseringsstipend: Omtale av søknadene 
 
Sakspapirene er unntatt offentlighet. 

 
Vedtak: 1. Styret innstiller til tilsetting i fire doktorgradsstipend (samt fire på 

reserveplass), på betingelse av at de innstilte blir tatt opp på et phd-
program ved UiO.  

 
2. Styret innstiller til tilsetting i fire kvalifiseringsstipend (samt to på 
reserveplass) 
 

 
EVENTUELT 
 

Sak 34/2007  Endring i beskrivelsen av Etikkprogrammets forskerskole 
 
   Sakspapirer: 
   Notat av 3.9.07 

Beskrivelse av Etikkprogrammets forskerskole slik det ble vedtatt av 
styret 21. juni 2007 med påfølgende epostbehandling.  

 
Vedtak: Styret slutter seg til forslaget om at noen avsnitt fra beskrivelsen av 

forskerskolen fjernes, og at reglementet for øvrig offentliggjøres. 
    
 
 


