
Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
Universitetet i Oslo 

Dato: 27.10.2020 
Saksnr..: 2020/1597 AUDJS  

Protokoll fra møte i fakultetets tilsettingsutvalg 27.10.2020 
Møtet ble avholdt via Zoom 27. oktober 2020, kl. 09.15 og hevet kl. 10.10. 

Møtedeltakere: dekan Anne Julie Semb, førsteamanuensis Knut Inge Fostervold, seniorforsker 
Helene Sjursen, student Idar Henrik Seem og seniorkonsulent Caroline Hals. 

Fra administrasjonen: seniorrådgiver Aud-Jorunn Sandal. 

Ordinære saker 

V-sak 1 
 
ePhorte 
2020/3893 

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt 

Deler av sakens dokumenter er unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetslovens § 25. 

Notat av 13.10.2020 fra dekanen var vedlagt innkallingen. 

Vedtak: 
Fakultetets tilsettingsutvalg tilsetter Linde Indrevoll Stänicke i stilling som 
førsteamanuensis SKO 1011 i klinisk barne-, ungdom- og familiepsykologi ved 
Psykologisk institutt. Det forutsettes at Stänicke i løpet av en toårsperiode deltar 
på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende 
kurs er gjennomført. 

Dersom Stänicke takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2. 

Dersom Erling Rognli får tilbud om stillingen forutsettes det godkjent disputas 
før tiltredelse. 

V-sak 2 
 
ePhorte 
2020/3894 

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt 

Deler av sakens dokumenter er unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetslovens § 25. 

Notat av 13.10.2020 fra dekanen var vedlagt innkallingen. 

Vedtak: 
Fakultetets tilsettingsutvalg tilsetter Kristin Martinsen i stilling som 
førsteamanuensis SKO 1011 i klinisk barne-, ungdom- og familiepsykologi ved 
Psykologisk institutt. Det forutsettes at Martinsen i løpet av en toårsperiode 
deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at 
tilsvarende kurs er gjennomført. 

Dersom Martinsen takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2 
osv. 

Dersom Erling Rognli får tilbud om stillingen forutsettes det godkjent disputas 
før tiltredelse. 
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V-sak 3 
 
ePhorte 
2020/10126 

Kunngjøring av midlertidig stilling som forsker ved Institutt for 
statsvitenskap 

Notat av 13.10.2020 fra dekanen var vedlagt innkallingen. 

Vedtak: 
Fakultetets tilsettingsutvalg godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut 
en stilling som forsker SKO 1108/1109 for en periode på 18 måneder ved 
Institutt for statsvitenskap. Kunngjøringen gjøres under forutsetning av 
finansiering fra UiO:Energi. 

V-sak 4 
 
ePhorte 
2016/242 

Midlertidig tilsetting i stilling som forsker ved Institutt for 
statsvitenskap 

Deler av sakens dokumenter er unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetslovens § 25. 

Notat av 13.10.2020 fra dekanen var vedlagt innkallingen. 

Følgende vedtaksforslag ble fremmet i møte: 
Fakultetets tilsettingsutvalg sender saken tilbake til instituttet og ber om 
begrunnelse for hvorfor stillingen ikke er blitt kunngjort. 

Vedtaksforslaget ble nedstemt med 3 (Semb, Hals og Seem) mot 2 (Sjursen og 
Fostervold) stemmer. 

Følgende vedtak ble fattet med 3 (Semb, Hals og Seem) mot 2 (Sjursen og 
Fostervold) stemmer. 

Vedtak: 
Fakultetets tilsettingsutvalg tilsetter uten forutgående kunngjøring Vilde Lunnan 
Djuve i stilling som forsker SKO 1108 for en periode på 3 år ved Institutt for 
statsvitenskap. Tilsettingen gjøres under forutsetning av ekstern finansiering. 

V-sak 5 
 
ePhorte 
2015/7997 
 

Forlenget midlertidig tilsetting i stilling som forsker ved Psykologisk 
institutt 

Deler av sakens dokumenter er unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetslovens § 25. 

Notat av 14.10.2020 fra dekanen var vedlagt innkallingen. 

Vedtak: 
Fakultetets tilsettingsutvalg forlenger ansettelsen av Maja Dyhre Foldal i stilling 
som forsker SKO 1108 for en periode på 2 måneder tilknyttet RITMO PSI ved 
Psykologisk institutt. Tilsettingen gjøres under forutsetning av ekstern 
finansiering. 

V-sak 6 
 
ePhorte 
2020/11035 

Midlertidig tilsetting i stilling som professor II ved 
Sosialantropologisk institutt 

Deler av sakens dokumenter er unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetslovens § 25. 
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Notat av 15.10.2020 fra dekanen var vedlagt innkallingen. 

Vedtak: 
Fakultetets tilsettingsutvalg tilsetter uten forutgående kunngjøring Laura Ogden 
i 20 % stilling som professor II SKO 8013 i perioden 01.01.2021-31.12.2022 ved 
Sosialantropologisk institutt. 

V-sak 7 
 
ePhorte 
2020/10738 

Kunngjøring av stilling som postdoktor/førsteamanuensis på 
innstegsvillkår ved Økonomisk institutt 

Notat av 16.10.2020 fra dekanen var vedlagt innkallingen. 
Vedtak: 

Fakultetets tilsettingsutvalg godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut 
en stilling som postdoktor SKO 1352/førsteamanuensis SKO 1011 på 
innstegsvillkår innen økonomi ved Økonomisk institutt. 

 
Diskusjonssak  

D-sak 1 Tilsetting i eksternt finansierte stillinger uten forutgående 
kunngjøring 

Fakultetets tilsettingsutvalg ber fakultetsstyret ta opp til diskusjon tilgangen 
enhetene har til å skrive navngitte personer inn i prosjektsøknader for deretter å 
tilsette uten forutgående kunngjøring i eksternt finansierte stillinger. 

 

 

 

Med hilsen 
 
Anne Julie Semb 
dekan 

Aud-Jorunn Sandal 
sekretær for TU 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 


