
REFERAT 
TIL MØTE I STYRET FOR FOND TIL VIDERE-OG ETTERUTDANNING  

Mandag 12. desember 2016 

 kl. 1500 - 1700 i NPFs lokaler, Kirkegata 2. 

 

 
Tilstede: Arne Holen, Kirsti Ohnstad, Geir Skauli, Gunhild Lunde Gjerdrum, Tonje Berger og 

Anders Skuterud 
Vara:  Elisabeth Werner Holck-Steen 
 
 

Forfall:  Vara Vigdis Slotterøy 

 

Fra sekretariatet: Tone S. Naglestad (ref.) 
 

 

 

 

 

Saker: 

 

 

7/16  Godkjenning av referat fra møte 14.11.16 

Vedtak:  Referat fra møte 14.11.16 godkjennes. 

 

 

8/16 Fordeling av fondsmidler for 2017 

 Innstillingskomiteen har bestått av Gunhild Lunde Gjerdrum og  

Kirsti Ohnstad. 

Her er noen av punktene som har vært med på å avgjøre innstillingskomiteens 

forslag:  

- Om psykologen har driftstilskudd (størrelse) 

- Ved kurssøknader innvilges støtte først og fremst til kursavgift  

- Hvor mye hver enkelt søker har mottatt i tiden 1991 – dd har også 

betydning. 

 

Vedtak: Tildelte fondsmidler på kr. 548 000,- ble fordelt til 32 søkere. 

 

   

9/16  Annonsetekst for utlysning 2017 

Vedtak:  annonsetekst sirkuleres og ferdigbehandles pr. e-post.  

   
Følgende prinsipper ble foreslått og ønskes inn i annonseteksten:  
 

- Uleselige søknader vil ikke bli prioritert 
- Åpen søknad skal ikke prioriteres (åpen betyr, ikke tatt stilling til hva pengene skal 

brukes til) 
- Hvor mye som er tildelt tidligere år skal vektlegges, både de siste år og alle år  

- Tidligere tildelte midler skal vurderes 
- Forplikter oss til å drive evidensbasert  

- Søkere med Driftstilskudd skal prioriteres 



- Kursavgift prioriteres (ikke kostnader til reise og opphold) 

- Skriftlig arbeid prioriteres (eks artikler) 
- Aktiviteter som anses å være kvalifiserende på en måte som gjør at søkeren blir aktuell 

til nye typer oppdrag blir ikke prioritert. Eksempelvis rettspsykiatri/arbeid for retten. 

Dette er å anse som utgifter til inntekts erverv 
 

 

10/16  Møteplan for 2017  

Vedtak:  Nytt styremøte mandag 13. november 2017 kl. 15.00 – 17.00 

  Nytt tildelingsmøte mandag 11. desember 2017 kl. 15.00 – 17.00 

   

 

11/16  Rapporter 2015 

Vedtak:  Utvalgsmedlemmene har sett over tilsendte rapporter for 2015 og ingen 

rapporter ble foreslått publisert. 

  

 

  Eventuelt 

  Det var ingen saker til eventuelt. 

 


