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ORDINÆRE SAKER 
 

Sak 15/2008  Protokoll fra styremøte 25. februar 2008 
   Sakspapir: 
   Protokollen 
     
Vedtak:  Protokollen godkjennes. 
 
 

Sak 10/2008  Engasjement av internasjonal forsker 
   Sakspapirer: 
   Notat av 7.4.08 
 
Vedtak: Etikkprogrammet knytter til seg to internasjonale forskere som primært 

skal være en ekstra ressurs for stipendiatene (jfr. fremleggsnotat til 
styremøtet 25. februar 2008). Den ene av de to skal kunne lese 
skandinaviske språk. Forskerne knyttes til programmet på timebasis. De 
samlede kostnader i forbindelse med disse engasjementene begrenses 
oppad til 200 000 per år.  

 
 Thorbjørn Tännsjö går inn i det ene av de to engasjementene. 

Sekretariatet arbeider videre med forslag til hvem som kan gå inn i det 
andre. I den forbindelse kontaktes Thomas Pogge som gjennom mange 
år har fylt samme rolle.  

 

    
Sak 14/2008 Mulighet for å søke om tilskudd til lengre utenlandsopphold 
 Sakspapir: 
 Notat av 7.4.08 
 
Vedtak: Etikkprogrammet gir støtte til lenger utenlandsopphold for stipendiater 

etter de foreslåtte retningslinjer, med de endringer som kom frem på 
møtet. 

 



 Det årlige beløp som avsettes til formålet avgjøres i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for hvert år. Når det gjelder 2008 er det ikke 
avsatt midler i budsjettet, men det åpnes for at frigjorte midler kan 
anvendes til formålet. Stipendiatene gjøres kjent med de vedtatte 
retningslinjene. Søknadsfristen i år settes til 1. juni. Styret får 
søknadene til behandling på møtet 10. juni. 

 
 
 
DISKUSJONSSAK 
 

Sak 16/2008  Regler for tilsetting av postdoktorstipendiater 
   Sakspapirer: 
   Notat av 7.4.08  
   e-post og CV fra potensiell søker 
   

Hovedproblemstillingen var hvorvidt det kan gis postdoktorstipend til 
søkere som ikke har noen bakgrunn i etikk. Hovedkonklusjonen på 
diskusjonen var at det er prosjektsøknaden som er avgjørende for 
hvorvidt en søker innstilles til stipend, men søker må også ha et 
minimum av skolering/formell bakgrunn i etikk. 

 
 
----- 
 
 
For øvrig ble styret orientert om rektors svar på brev fra styreleder av 7.2.08 angående 
programmets faglige innordning. I kjølvannet av dette svaret, bør det i samarbeid med IFIKK 
gås opp noen linjer for hvilken faktisk myndighet programstyret har. 
 
Videre ble det orientert om at HFs tilsettingsutvalg har sluttet seg til programstyrets råd, og 
vedtatt at stillingen som faglig leder lyses ut i stillingskode 1404 – professor (faglig leder). 
 
Det ble også orientert om sammensetningen av sakkyndig komité for vurdering av søkerne til 
PhD-stipend (Knut Ruyter, Eli Feiring og Nils Holtug), og at det er 42 søkere (etter møtet 
kom det inn ytterligere en søknad, altså er det 43 søkere). 
 
 


