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PROTOKOLL FRA STYREMØTE VED CENTRE FOR EDUCATIONAL MEASUREMENT 
AT UNIVESITY OF OSLO (CEMO) 
torsdag 22. november 2012, kl. 16.15 – 17.00, i Møterom 595, Helga Engs hus.  
Til stede: Rita Hvistendahl (leder), Berit Rognhaug (ISP), Fredrik Helland (studentrepresentant), 
Jan-Eric Gustafsson (leder, CEMO),  
Fra administrasjonen: Anita M. Hansen (personalrådgiver, til sak 3 og 4), Erik Ruud 
(seniorrådgiver, referent) 
Forfall: Peter Maassen (vararepresentant for Ola Stafseng).  
 
Kopi: Vibeke Grøver, Bård Kjos.  
 
Sak 1 Referat fra styremøte 22.10.2012  
Referatet ble godkjent. 
 
Sak 2 Orienteringssak  
Leder for CEMO informerte kort om søkerne til seniorrådgiverstillingen. Det er registrert fire 
søkere som alle tilfredsstiller kravet til almen kompetanse. Ingen av søkerne har 
spesialkompetanse innenfor psykometrifeltet. Alle fire søkere er innkalt til intervjuer 26.11.2012.  
 
Sak 3 Forslag til utlysningstekst vitenskapelige stillinger  
Bruk av professortittel i stillingsutlysninger krever bruk av stillingskode SK 1013 eller SK 1404, og 
at det stilles krav om professorkompetanse. Det er videre mulig å lyse ut stillingen som Director og 
bruke stillingskoden for instituttleder, og til disse stillingene skal det normalt kreves 
professorkompetanse. Leder for CEMO fremholdt at stillingen som Director ville fremstå som mer 
attraktiv med et betydelig forskningsinnhold i stillingen. Med bakgrunn i dette ble det foreslått å 
benytte stillingskode SK 1404 – professor med faglig ledelse i utlysningen for å tiltrekke seg gode 
søkere. Stillingskode SK 1404 har vært brukt i forbindelse med SFF-ledere, og ledere av særskilt 
prioriterte forskningsområder ved UiO. Bruk av stillingskode SK 1404 krever godkjenning av 
universitetsstyret, og prosessen vil kreve lengre tid enn en intern ansettelsesprosedyre. 
 
Leder for CEMO foreslo at man skiller på utlysningen av Director og de andre vitenskapelige 
stillingene, slik at man får bedre tid i forhold til å benytte stillingskode SK 1404.  
 
Styret ga sin tilslutning til dette. Personalrådgiver vil undersøke nærmere om rutinene ved bruk av 
denne stillingskoden.  
 
For de øvrige stillingene fremkom mindre kommentarer, og den detaljerte utformingen løses 
underveis. 
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 Sak 4 Hvilke stillinger skal lyses ut i første runde 

Det har pr. dato ikke kommet formelt tilsagn fra KD om finansiering av CEMO. Denne saken ble 
reist fra UV-fakultetets side under møte med KD om virksomhetsplanen for CEMO den  
9. november 2012, og styret forventer svar fra KD i den nærmeste fremtid.  
 
I NFRs utlysning av midler til psykometrisk forskning fra 2009 anslås tilgjengelige midler å være  
5 – 7 millioner kroner pr. år. I lys av dette foreslo styrets leder at vi gjør alt klart i forbindelse med 
utlysningene av de vitenskapelige stillingene, og iverksetter utlysningene så snart finansieringen er 
bekreftet fra KD. Styret ga sin tilslutning til dette. 
 
Sak 5 Revidert virksomhetsplan for CEMO 
De foreslåtte endringene i virksomhetsplanen er i overensstemmelse med KDs forslag fremmet i 
møte mellom CEMO og KD den 9. november 2012. Referansegruppen har vært involvert i 
revisjonen av planen. Leder for CEMO ønsker en runde til med referansegruppen før planen 
presenteres på CEMOs nettsider i januar 2013. I denne forbindelse ønsket Berit Rognhaug at 
spørsmål om mer innhold fra ISP drøftes med referansegruppen. Virksomhetsplanen er ment å 
være et levende dokument, og videre revisjoner gjøres som redaksjonelle endringer.  
 
Sak 6 Fastsettelse av dato for styremøter våren 2013  
Følgende datoer ble fastsatt: 
 
Mandag 28. januar 
Mandag 25. februar 
Mandag 8. april 
Mandag 27. mai 
Mandag 17. juni 
 
Møtetidspunkt alle dager: kl. 14:15 – 16:00 
 
Sak 7 Eventuelt 
Ingen saker fremmet. 
 
 
 
Rita Hvistendahl  
styreleder  

Erik Ruud  
seniorrådgiver (referent) 

 

 


