Universitetet i Oslo
Etikkprogrammet

Protokoll fra programstyremøte
Tirsdag 20. november 2007

Til stede:

Jan Fridthjof Bernt, Anne Julie Semb, Dag O. Hessen, Svein Aage
Christoffersen, Lene Bomann-Larsen, Christel Fricke, Bjørn Hofmann

Forfall:

Torbjörn Tännsjö

Fra sekretariatet: Jakob Elster, Grethe Netland (sekretær)
Det var ingen merknader til innkallingen.
Innledningsvis ble det gitt en orientering om status ang. tilsetting av faglig leder. Det ble
besluttet å sette opp saken som vedtakssak (eventueltsak) i møtet.
Videre ble det orientert om
- forskerskolens aktiviteter inneværende semester
- status ang. tilsetting av leder for forskerskolen neste semester
- at en av de påtroppende postdoktorene har fått stipend fra Norges Forskningsråd og at
ledige lønnsmidler i den forbindelse legges inn i potten ved neste utlysningsrunde
- at det på anmodning fra Det humanistiske fakultet var utarbeidet notater med
ytterligere begrunnelser for innstillinger til PhD og postdoktortipendene (notatene ble
delt ut på møtet)
- at det ligger an til økonomiske kutt i 2008-budsjettet generelt ved UiO, og at
Etikkprogrammet ikke blir skjermet

ORDINÆRE SAKER
Sak 40/2007

Protokoll fra styremøte 17. oktober 2007
Sakspapir:
Protokollen

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 41/2007 (O-sak) Rapporter for bruk av stimuleringsmidler bevilget i 2006
Sakspapirer:
Rapport fra konferansen ”Neuroethics and moral psychology” med
vedlegg;
Rapport fra workshopen ”Shifting the Discourse: Climate Change….”;
Rapport om utvikling av tilbudet “Medisinsk forskningsetikk”

Sak 42/2007 (O-sak) Orientering om klagesak ifm. PhD-stipend
Sakspapirer:
Klage av 23. september 2007. Unntatt offentlighet, §6.4.
Svar på klage av 15.10.2007. Unntatt offentlighet, §6.4.

Sak 43/2007

Søknader om stimuleringsmidler
Sakspapirer:
Notat av 5.11.07 med vedlegg:
Utlysningsteksten
Søknader
Det ble innledningsvis besluttet å vurdere tre av søknadene i forhold til
ledige NEN-midler (rest for 2007 er kr 195 000). Disse ble behandlet
først (ref. søknad 1, 4 og 7 nedenfor).
Habilitetsspørsmål ble vurdert for følgende styremedlemmer i forhold
til søknadene slik:
Søknad 1: Hofmann (kollega av enkelte søkere) – ikke innhabil
Søknad 2: Christoffersen (kollega av enkelte søkere) – ikke innhabil
Søknad 3: Hofmann (kollega av enkelte søkere) – ikke innhabil
Søknad 4: Hessen (styrerepresentant) – ikke innhabil
Søknad 6: Semb (deltaker) – innhabil. Forlot møtet under behandling av
søknaden.
Søknad 7: Fricke (medarrangør) – innhabil. Forlot møtet under
behandlingen av søknaden.

Vedtak:

Søknad 1 – Seksjon for medisinsk etikk
Konferanse: Etiske utfordringer i kommunehelsetjenesten
Søknaden innvilges i sin helhet med kr 75 000,- (NEN-midler)
Søknad 2 – Det teologiske fakultet
Videreutvikling av det grunnlagsteoretiske kurset: Medborgerskap og
dømmekraft
Søknaden avslås i sin nåværende form, men vil tas opp til ny vurdering
hvis den suppleres med et tillegg hvor det teoretiske og metodiske
grunnlaget for prosjektet presiseres.
Søknad 3 – Forskningsetiske komiteer/Det teologiske fakultet
Pilotprosjekt: Nettressurs for undervisning i forskningsetikk
Søknaden innvilges i sin helhet med kr 75 000,- (Stimuleringsmidler)
Søknad 4 – Senter for utvikling og miljø
Workshop: Environmental ethics above the treeline
Søknaden innvilges i sin helhet med kr 74 200,- (NEN-midler) under
forutsetning av at workshopen ikke er lukket, men at alle interesserte
kan melde seg på og delta. For at workshopen reelt skal være åpen, bør
ikke workshopen i sin helhet legges til Tvergastein.

Søknad 5 – Det teologiske fakultet/Seksjon for internasjonal helse
Utvikling av nettbasert kurs: Medical Research Ethcis in Developping
Countries
Søknaden innvilges i sin helhet med kr 99 00,- (Stimuleringsmidler)
Søknad 6 – Norsk senter for menneskerettigheter
Utvikling av undervisningsopplegg om etiske problemstillinger knyttet
til menneskerettighetskonvensjoner
Søknaden innvilges med kr 75 000,- (Stimuleringsmidler). Styret har
vanskelig for å se noen begrunnelse for at en av workshopene skal
legges til Paris. Workshop i Paris inngår derfor ikke i bevilgningen.
Søknad 7 – Norsk senter for menneskerettigheter
Forskerkurs i menneskerettighetsfilosofi
Søknaden innvilge med inntil kr 60 000,- (NEN-midler) forutsatt at det
legges frem et spesifisert budsjett.

Sak 44/2007

Søknad om gjesteforskerstatus
Sakspapirer:
Notat av 12.11.07
Prosjektbeskrivelse

Vedtak:

Søknad om gjesteforskerstatus avslås.

EVENTUELT
Sak 4/2007

Ansettelse av faglig leder
Styret ble orientert om at Knut Ruyter har takket nei til tilbudet om
stillingen.

Vedtak:

Styret slutter seg til innstillingskomiteens anbefaling, og anmoder HFs
tilsettingsutvalg å innstille rangerte nr. 2 til tilsetting under forutsetning
av at vedkommende fremdeles er aktuell for stillingen. Styreleder
kontakter den aktuelle søker.

