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Endring av administrasjonsreglement for Psykologisk institutt – Valg av 

instituttleder 

 

Bakgrunn 

Valgreglement for Universitetet i Oslo § 20, nr.1 fastsetter at instituttleder/stedfortreder velges, 

dersom ikke universitetsstyret selv – etter tilråding fra fakultetet – bestemmer at det skal foretas 

tilsetting. Videre fastsetter § 20, nr. 3 at universitetsstyret skal fatte vedtak i saken dersom 

instituttstyret eller fakultetsstyret foreslår en endring i gjeldende ordning (valg eller tilsetting). 

I perioden 2016 – 2019 har Psykologisk institutt (PSI) tilsatt instituttleder. Jamfør Styrings- og 

administrasjonsreglement for Psykologisk institutt, godkjent av Universitetsstyret 10.03.2015, § 

4.3 Valg av instituttleder og/eller nestleder: Hvis et flertall av instituttstyret ønsker det, kan 

instituttleder og nestleder velges i samsvar med nærmere fastsatte regler vedtatt av 

universitetsstyret. Vedtak om å anbefale valg må skje minst ¾ år før perioden går ut. 

Saksgang 

Høsten 2018 nedsatte instituttstyret ved PSI en bredt sammensatt arbeidsgruppe på ni 

medlemmer, som skulle gjennomføre en prosess ved instituttet med allmøter, fagavdelingsmøter, 

rådgivende avstemning blant alle ansatte og studenter, osv. Arbeidsgruppen leverte en rapport som 

ble behandlet på instituttstyremøte den 11.12.2018. Den viser at i den rådgivende avstemningen 

deltok 78 % av de stemmeberettigede ansatte og 14 % av de stemmeberettigede studentene. Samlet 

resultat viste 68 % for valgt ledelse, 28 % for fortsatt tilsatt ledelse og 4 % blanke stemmer. Det var 

videre dissens i arbeidsgruppen, der 7 av medlemmene valgte å følge flertallsresultatet i 

avstemningen, og to gikk for fortsatt tilsatt ledelse. 

På instituttstyremøtet den 11.12.2018 ble det lagt frem to vedtaksforslag, et med valgt ledelse og et 

med fortsatt tilsatt ledelse. Følgende vedtak ble fattet med 5 mot 4 stemmer: Instituttstyret ved 

Psykologisk institutt vedtar at instituttleder og nestleder for lederperioden 2020 – 2023 skal 

velges i tråd med UiOs valgreglement. Instituttets administrasjonsreglement skal skrives om i 

henhold til dette vedtaket og legges frem for instituttstyret i januar. 

Endringer i administrasjonsreglementet ved Psykologisk institutt 

Et vedtak om at instituttleder ved PSI skal velges medfører endringer i 

administrasjonsreglementet. Instituttet har laget et forslag til revidert administrasjonsreglement 

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html
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som vil tre i kraft dersom fakultetsstyret i sitt møte 22.03.2019 godkjenner endringene, og at 

Universitetsstyret godkjenner endringene i sitt møte 07.05.2019.  

Reglementet er revidert i henhold til det vedtak styret gjorde i desember 2018 om 

rekrutteringsform for leder. I tillegg er reglementet oppdatert med nye avdelinger. 

Endringene bryter ikke med Normalregler for institutter ved UiO. 

Forslag til vedtak 

Fakultetsstyret godkjenner forslaget om å velge instituttleder og endring av 

vedtekter for Psykologisk institutt. Forslaget oversendes universitetsstyret for 

endelig godkjenning. 
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