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Protokoll fra styremøte ved ISP 09. september 2015 

 
Kl.09:15, møterom 494, Helga Engs Hus  

 
 

Tilstede: Berit Rognhaug, Ona Bø Wie, Anne-Lise Rygvold, Hanne Næss Hjetland, Sigurd 

Hasle og Elise Mari Soleng 

Forfall:  Peer Møller Sørensen, Solveig Alma Lyster og Jorunn Yttri 

Referent: Kristin F. Fredriksen 

 
 
SAKSLISTEN BLE GODKJENT  
 
 
 
ORIENTERINGSSAKER  
 
 
O/01:  Godkjenning av protokoll 

ePhortenr. 2015/ 1206-8 
(Godkjent på sirkulasjon) 
 

O/02:  Finansiering av reiseutgifter i.f.m. midtveisevalueringer phd   

O/03:  Forlenget tilknytning til UiO/ ISP  

O/04:  Romsituasjonen (kontorer) ved ISP fra høsten 2016 

O/05:  Utlysninger - status 

O/06:  HMS   
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FULLMAKTSSAKER  
  
 
F 09/15 Sakkyndig komitè – Førsteamanuensis/ professor innenfor fagområdet 

psykososiale vansker 

ePhortenr. 2015/362 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 
 

F 10/15 Sakkyndig komitè – Førsteamanuensis/ professor innenfor 

fagområdene observasjon og test 

ePhortenr. 2015/3625 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 

 

 

VEDTAKSSAKER  

 

V 31/15: Utlysningstekst Post Doc: NFR-prosjekt 237724 
 

ePhortenr. 2015/11019 
 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk slutter seg til vedlagte forslag til 
kunngjøringstekst for stilling som postdoktor knyttet til prosjektet «Preventing and 
Improving Special Needs Education with Language Problems: A Campbell Review 
and Randomised Controlled Trials». 
 
Stillingen er finansiert av midler fra NFR. 
 

 

V 32/15: Utlysningstekst førsteamanuensis/ professor innenfor fagområdet 
logopedi  

ePhortenr. 2015/7293 
 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk slutter seg til vedlagte forslag til 
kunngjøringstekst for stilling som professor (SKO 1013/ førsteamanuensis (SKO 
1011) innenfor fagområdet logopedi, med de endringer som fremkom i møtet. 
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V 33/15: Innstilling av Post Doc på forskningsprosjektet «The Down Syndrom 
Language Plus-project» 

ePhortenr. 2014/13783 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 
NN innstilles til midlertidig tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet 
til prosjektet «The Down Syndrom LanguagePlus Project» ved Institutt for 
spesialpedagogikk for en periode på 2 år. 
 
Tilsettingen er midlertidig jf tjenestemannslovens § 3 pkt 2 f. og forskriftene til 
tjenestemannslovens § 3 f. 

 

 

V 34/15: Arbeidstidsbestemmelser; revisjon av tekst vedr. frikjøp 

Instituttets retningslinjer for fritak ved eksternt finansierte prosjekt endres ikke. 
 
 

V 35/15: Forenklede prosedyrer ved tilsettinger i midlertidige vitenskapelige 
stillinger (rekrutteringsstillinger) 

ePhortenr. 2013/14881  
 
Styret anbefaler at det som hovedregel benyttes en felles komite for sortering, 
sakkyndig vurdering og innstilling ved tilsetting i rekrutteringsstillinger 
(innstillingskomité). 
 
Instituttstyret gir fullmakt til å delegere innstillingsmyndighet til et 
innstillingsutvalg ved tilsetting i rekrutteringsstillinger som nedsettes ad hoc for 
hver tilsettingssak med instituttleder som fast medlem. Studentene gis tilbud om å 
sitte i komiteene. 
 
 

V 36/15: Framskynding av tilsettinger med utgangspunkt i stillingsplan 

ePhortenr. 2011/1357 
 
Instituttstyret åpner for muligheten til å tilsette flere enn en innenfor et utlyst 
fagområde forutsatt at sakkyndig komité har vurdert potensielle søkere til å ha de 
nødvendige kvalifikasjoner og at dette bekreftes gjennom prøveforelesning og 
intervju.  

Alle slike saker, både når det gjelder faste vitenskapelige stillinger og 
rekrutteringsstillinger, skal behandles av instituttstyret og kan ikke være 
gjenstand for forenklet saksbehandling. 
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V 37/15: Justering av lønnstrinn for eksterne oppdrag 

Instituttstyret hever satsene for eksterne oppdrag: 

 

Universitetslektor til ltr. 60 

Førsteamanuensis til ltr. 67 

Professor til ltr. 74 

 

De nye satsene gjelder fra og med studieåret 2015-2016. 

Satsene tas opp for vurdering hvert annet år. 

 

V 38/15: Erasmus + 

 ePhortenr. 2010/4793 

Instituttstyret anbefaler at Institutt for spesialpedagogikk ikke går inn i 

søknadsrunden om deltakelse i Erasmus+ med mindre det blir utviklet en 

gjennomføringsplan for et 2-årig masterprogram som lar seg gjennomføre 

innenfor praktiske og faglige rammer ved instituttet. 

 

 

 

DRØFTINGSSAKER  

Ingen 

 

EVENTUELT 

 

 

Berit Rognhaug 
Instituttleder         Kristin F. Fredriksen 
          Kontorsjef/ sekretær 
 


