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Oppnevnelse av valgkomité, valg av instituttleder ved Psykologisk institutt for 

perioden 2020 - 2023 

 

Henvisning til lover og regler: 

Valgreglement for Universitetet i Oslo  

Nytt styrings- og administrasjonsreglement for Psykologisk institutt 

Bakgrunn for saken: 

Psykologisk institutt har anbefalt at en skal gå fra tilsatt til valgt instituttleder i perioden 2020 – 

2023. Det er utarbeidet forslag til nytt styrings- og administrasjonsreglement for PSI som skal 

endelig vedtas av Universitetsstyret 07.05.2019. 

I henhold til UiOs valgreglement § 22 bør det oppnevnes en valgkomite for valg av instituttleder. 

Valgkomiteen består av en student, en teknisk-administrativ tilsatt og to vitenskapelig tilsatt fra 

fakultetet. Det kan oppnevnes varamedlem for det enkelte komitémedlem. Valgkomiteen skal 

nedsettes av fakultetsstyret. 

Instituttstyret behandlet saken i møte 12.02.2019 og fattet følgende vedtak:  

Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår følgende valgkomite for valg av instituttleder for 

perioden 2020-2023: Nora Sveaass (vitenskapelig ansatt), Thomas Espeseth (vitenskapelig 

ansatt), Felix Koppe (student) og Gunnar Malmin (administrativt ansatt). 

Som vararepresentanter oppnevnes: Francisco Pons (vitenskapelig ansatt, 1. vara), Anders Fjell 

(vitenskapelig ansatt,2. vara), Sigurd Lerkerød Alnes (student) og Nicklas Poulsen Viki 

(administrativt ansatt). 

Valgkomiteen skal utføre sin oppgave som beskrevet i UiOs valgreglement. Valgkomiteen kan 

utarbeide forslag til kvalifikasjonskrav for instituttleder som vedtas av instituttstyret. I tillegg 

kan valgkomiteen foreslå en stillingsbeskrivelse, hvis komiteen ønsker en mer utfyllende 

beskrivelse enn det som står i instituttets administrasjonsreglement. Stillingsbeskrivelsen skal i 

så fall også vedtas av instituttstyret. 

Forslag til vedtak:  

Fakultetsstyret nedsetter følgende valgkomite for valg av instituttleder for 

perioden 2020-2023: Nora Sveaass (vitenskapelig ansatt), Thomas Espeseth 

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html
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(vitenskapelig ansatt), Felix Koppe (student) og Gunnar Malmin (administrativt 

ansatt). 

Som vararepresentanter oppnevnes: Francisco Pons (vitenskapelig ansatt, 1. vara), 

Anders Fjell (vitenskapelig ansatt,2. vara), Sigurd Lerkerød Alnes (student) og 

Nicklas Poulsen Viki (administrativt ansatt). 

Vedtaket er fattet med forbehold om endelig godkjenning av nytt Styrings- og 

administrasjonsreglement for Psykologisk institutt, i Universitetsstyremøte 

07.05.2019. 

 

Med hilsen 

 

Nils-Henrik von der Fehr 

dekan 

Gudleik Grimstad 

fakultetsdirektør 
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