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SAKSLISTEN BLE GODKJENT  
 
 
 
ORIENTERINGSSAKER  
 
O 07/19: Godkjenning av protokoll 

ePhortenr. 2019/ 1913-4 
(Godkjent på sirkulasjon) 
 

O 08/19: Instituttleder orienterer   

O 09/19: HMSB 

     

 

FULLMAKTSSAKER  
 
Ingen saker 
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VEDTAKSSAKER  
 
V 14/19: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat, SKO 1017 innen 

fagområdet psykososiale vansker 
         

ePhortenr. 2019/5932 
Styret ved Institutt for spesialpedagogikk godkjenner det fremlagte forslaget til 
kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat SKO 1017 innen fagområdet 
psykososiale vansker for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid med de 
justeringer som fremkom i møtet. 
 
Stillingen finansieres av instituttet  

 
 
V 15/19: Ansettelse i fast stilling som førsteamanuensis innen fagområdet 

nevroutviklingsforstyrrelser  

ePhortenr. 2018/3572 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 
Instituttstyret ved ISP innstiller til 100 % fast stilling som førsteamanuensis, SKO 
1011 innen fagområdet nevroutviklingsforstyrrelser i slik rekkefølge: 
 
1. NN 
2. XX 
3. YY 
 
Det gis 6 måneder prøvetid i henhold til Statsansatteloven § 15. 
 
Stillingen finansieres av instituttet. 

 

V 16/19: Ansettelse uten forutgående kunngjøring i 20 % midlertidig stilling som 
professor II (SKO 8013)  

ePhortenr. 2019/5883 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 
 
Styret ved Institutt for spesialpedagogikk innstiller NN til 10 % midlertidig stilling 
som professor II (SKO 8013) for perioden 01.08.2019 – 31.07.2020. 
 
Ansettelsesforholdet er midlertidig jf. Universitets og høyskoleloven § 6-6 som 
hjemler adgang til midlertidighet for bistillinger. 
Det gis 6 måneder prøvetid i henhold til statsansatteloven § 15. 
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Stillingen finansieres av ISP. 
 
 

 
V 17/19: Endring av lokalt innstillingsutvalg 

1. Styret vedtar å utvide mandatet til instituttets innstillingsutvalg til å behandle 
innstilling til alle vitenskapelige stillinger, og endrer utvalgets sammensetning 
som følger: 

•instituttleder 

•to vitenskapelige ansatte 

•en teknisk-administrativ ansatt 

•en student 

2. Instituttstyret vedtar endring i administrasjonsreglement slik det er foreslått, 
der styret delegerer innstilling på tilsetting i vitenskapelige stillinger til lokalt 
innstillingsutvalg (§ 4)  

 Saken ble vedtatt med de justeringer som fremkom i møtet. 

 

V 18/19: Årsplan 2019-2021 – Institutt for spesialpedagogikk  

ePhortenr. 2011/15473 
 
Instituttstyret vedtar instituttets årsplan for 2019-2021 med de justeringer som 

fremkom i møtet 

 
 

V 19/19: Datoer for instituttstyremøter høst 2019 

 Instituttstyret vedtar følgende datoer for styremøter høsten 2019: 

- Tirsdag 8. oktober kl. 10.15  

- Tirsdag 3. desember kl. 10.15   

 
V 20/19: Datoer for personalmøter høst 2019 

 Instituttstyret vedtar følgende datoer for personalmøter høsten 2019: 

- Tirsdag 10. september kl. 14.15 
 

- Tirsdag 26. november kl. 14.14   
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V 21/19: Prinsipper for arbeidsplaner for vitenskapelige ansatte – endring i 
retningslinjer 

Instituttstyret vedtar ikke de foreslåtte endringer i retningslinjer for arbeidsplaner 

for vitenskapelig ansatte.  

Instituttleder inviterer ansatte på ISP til et møte 11. juni for innspill til revidering 

av retningslinjer for arbeidsplaner, før videre behandling av saken. 

 

 

DRØFTINGSSAKER  

D 02/19:  Retningslinjer for tilbud til pensjonister om forlenget tilknytning til UiO 

  Saken er utsatt til neste styremøte 

 

 

EVENTUELT 

 

 

Ona Bø Wie 
Instituttleder          

Kristin F. Fredriksen 
          Kontorsjef/ sekretær 
 


