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PROTOKOLL 
 

Mandag 23. september 2019, kl 12.00-15.00, rom 298B Farmasibygningen 

Tilstede: Henrik Schultz, Marianne Hiorth, Ole Andreas Økstad, Abel Mengeste, Grete Hasvold (for 
Camilla Stensrud), Åse Ertesvåg, Camilla Brox, Martine Narum (for Chuong-Dai Bui) 
Forfall: Chuong-Dai Bui, Camilla Stensrud 
 
 
SAKER: 
 
Sak 23-19 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

Saksnotat til sak 26/19 ble ikke ettersendt, det ble en muntlig foreløpig orientering i 
møtet. 
Vedtak: Godkjent 

 
Sak 24-19 Signering av protokoll fra forrige styremøte 

- Protokollen var godkjent på sirkulasjon.  
 
Sak 25-19 Valgstyre, vedtakssak 
 Valgstyrets oppgave er å påse at valg gjennomføres i hht valgreglementet. Katrine 

Lekang ble foreslått som representant for midlertidig vitenskapelig ansatte og 
Martine Narum som studentrepresentant. Forslaget ble fremsatt i møtet. 

 Vedtak: Katrine Lekang og Martine Narum oppnevnes som representant for hhv 
midlertidig vitenskapelig ansatte og studentene. 

 
Sak 26-19 Ny 20% stilling i regulatorisk farmasi 

Det ble gitt en muntlig orientering i møtet. Det er egentlig ønskelig med en 100% 
stilling, men budsjettrammene for instituttet er uavklart pt så i første omgang vil 
forslaget være en 20% stilling i 3 år. Det er det rammer for innenfor ordinært 
budsjett pga omdisponering av en annen 20% stilling. Det ble foreslått å sende 
utkast til stillingsbeskrivelse og utlysningstekst på sirkulasjon i styret for innspill, for 
deretter å fatte et eventuelt vedtak om utlysning på sirkulasjon. 
Vedtak: Foreslått saksgang vedtas og endelig vedtak i saken tas på sirkulasjon. 
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Sak 27-19 Økonomirapport 2. tertial 2019, orienteringssak 
Saksnotat var vedlagt. Muntlig orientering ble gitt i møtet. Instituttet har et noe 
større underskudd enn antatt etter første tertial. Det skyldes i hovedsak 
periodiseringer, manglende utbetaling av timelønn fra 2018, samt færre refusjoner. 
Det blir derfor ingen ekstratildeling til seksjonene i år. Langtidsprognosene viser er 
underskudd i 2023 på 9 mill, men fakultetet melder at det er en feil i 
prognoseberegningen og vi vet også at det er en underestimering av inntekter. 
Rammekutt grunnet effektiviseringstiltak pålagt av departementet belastes 
enhetene fra 2020. Vedrørende det såkalte restleddet så har instituttet fått signaler 
om bedre fordeling for FAI sin del i ny fordelingsmodell, men dette er usikkert på 
nåværende tidspunkt. Instituttet er restriktive med prosjektprognoser og det vil si 
at store prosjekter i fremtiden vil få stor effekt på prognosene.  
Styret kommenterer at ekstratildeling har vært viktig for fornying av middels dyrt 
utstyr på labene som man ikke får finansiert via AVIT eller eksterne bevilgninger. 

  Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 
Sak 28-19 Prosess budsjett 2020 

Muntlig orientering ble gitt i møtet. Instituttet har ikke noe handlingsrom og har 
behov for økte rammer, dvs en større andel av det såkalte restleddet. I 2019 fikk 
instituttet 2 mill i økte rammer for bridging-stillinger, men det er behov for 
ytterligere økte rammer. Se for øvrig kommentarer på sak 26-19. Et foreløpig 
budsjett legges frem på styremøtet i november.  
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 
Sak 29-19 Referat- og orienteringssaker 

- Status LV:bygget. Prosjektet er gått over i det som kalles detaljeringsfasen. 
Antall cellekontor og kontorplasser er i hht planen, og endringer fra én type 
kontorplass til en annen er konsekvensutredet. Det har vært mange endringer 
på lab-områdene, men nå er disse områdene låst. 
I følge flytteplanene skal 80% av eksisterende utstyr flyttes med. Bygget er 
ferdig i slutten av 2023, og vi har bedt om en plan over innkjøringsperioden og 
ferdigstillelse av de enkelte områder i bygget slik at innflytting kan planlegges og 
legges i forskjellige faser.  
Tematiske områder – det er innhentet innspill fra enhetene som er involvert i 
livsvitenskap om tematiske områder for den videre Livsvitenskapssatsningen. 
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Fire områder er spilt inn fra instituttet (Antimikrobiell resistens, Persontilpasset 
medisin, Nyskapende helseteknologi, Livsstils- og aldersrelaterte sykdommer). 
 

- Status SFI-søknad (Senter for forskningsdrevet innovasjon). Instituttet er 
involvert i en søknad der vi er lead og hvor Eili T Kase har gjort en stor og god 
jobb. Vi har store forhåpninger til denne søknaden. Vi er også involvert i en 
søknad der Tromsø er lead, men status er usikker. Kan hende det også blir noe 
involvering i en søknad der Fysikk er lead. I første skisserunde ble 72 godkjent 
for videre søknad og 7-8 prosjekter får vanligvis tilslag. Avgjøres våren 2020. 

 
Sak 30-19 Eventuelt 

- Forslag til eksterne styrerepresentanter; Gry Stensrud - Photocure, Øyvind Holte 
- Legemiddelverket, Cornelia Madsen - Mattilsynet, Knut Jensrud - FHI, Sigrid 
Fossheim – GE Health Care. 
 

- Spørsmål vedrørende varierende språkferdigheter hos studentene og eventuell 
sammenheng med karakternivået i studiet ble reist i møtet. Bestilling fra styret: 
Ønsker de tall vi har vedrørende forkunnskaper, språkkunnskaper, karakternivå 
VGS vs karakterer på Farmasistudiet, og hvilke tiltak kan iverksettes, hvilke typer 
ekstra opptakskrav er utredet. Status på arbeidet med sensorveiledninger er 
også relevant i denne anledning. Det er ønskelig at utdanningsleder inviteres til 
neste styremøte 24. oktober.  

 
 
e.f. Solfrid Odnes, kontorsjef 


