
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 9. april klokken 12.15-13:30 
 
Til stede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Tine Jensen, Pål Ulleberg, Evalill Karevold, Frøydis Gjerpe 

Bekkedal, Sigurd Alnæs, Andreas Larsen 

Forfall: Erling Rognli 

Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (sekretær) 

 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 12. mars 2019. Protokollen ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble meldt inn to saker under eventuelt, av 
Tine Jensen og Pål Ulleberg. 
 

Saker til behandling i åpent møte: 

Orienteringssaker 

O-SAK 6: Valgkomite, valg til instituttstyre for perioden 2020-2023 
Instituttleder foreslår at valgkomiteen for instituttleder også fungerer som valgkomite for nytt 
instituttstyre. Instituttleder vil kontakte komiteens leder om dette. Instituttstyret støttet dette 
forslaget.  
Det ble foreslått at instituttstyret på mai-møtet skal diskutere instituttstyrets sammensetning og 
vurdere om eksterne representanter i styret kan være aktuelt.  
 
O-SAK 7: Endringer i administrasjonsreglement etter behandling i fakultetsstyret 
Fakultetsledelsen har orientert PSI om følgende: «Viser til oversendt forslag til styrings- og 
administrasjonsreglement PSI. Fakultetsstyret godkjente forslaget i møtet 22.3.2019. Reglementet § 
8 om programråda (siste avsnitt) er i strid med fakultetet sitt reglement § 7 (første avsnitt). Det er 
instituttleiar og ikkje instituttstyret som oppnevner medlemmer av programråd. Vi gjer merksam på 
at fakultetet har retta dette administrativt i forslaget som vart oversendt fakultetsstyret, utan ny 
styrehandsaming ved PSI (sidan instituttstyret ved PSI uansett ikkje vil kunne fatte anna gyldig 
vedtak).» 
 
O-SAK 8: Tilsetting av universitetslektorer tilknyttet Avdeling for klinikk, praksis og klinisk 

ferdighetstrening 

Det er nå tilsatt til sammen 10 universitetslektorer ved Avdeling for klinikk, praksis og klinisk 

ferdighetstrening, i stillingsbrøker mellom 15 og 40 %. Disse lektorene skal primært være veiledere 

på praktikum, men kan også ta andre undervisnings- og veiledningsoppdrag. 

 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 31: Forslag til kvalifikasjonskrav ved valg av instituttleder 

Vedtak: Instituttstyret ved PSI støtter valgkomiteens forslag til kvalifikasjonskrav for ny 



instituttleder og vedtar at følgende kvalifikasjonskrav til instituttleder skal ligge til grunn for 

valgkomiteens videre arbeid med å finne egnede kandidater:  

Formalkompetanse 

a. Primært professorkompetanse men ønsker også muligheten til å kunne 
fravike dette  

b. Doktorgrad/PhD i psykologi eller tilsvarende  
c. Beherske ett av de skandinaviske språkene og engelsk som arbeidsspråk 

Realkompetanse 

Valgkomiteen vil legge vekt på følgende forhold: 

a. Relevant ledelseserfaring 

b. God kjennskap til psykologifaget som praksisfelt, undervisnings- og 
forskningsområde i Norge 

c. Forståelse for kunnskaps-/forskningsorganisasjoners virksomhet  

d. Personlig egnethet 

 

V-SAK 32: Kunngjøring av stilling som forsker 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en midlertidig stilling som forsker (SKO 1108) ved Avdeling for 

kognitiv og klinisk nevrovitenskap, og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. Stillingen er 

midlertidig for en periode på inntil 6 måneder. 

V-SAK 33: Kunngjøring av stilling som postdoktor tilknyttet PROMENTA 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor for en periode på tre til fire år 

tilknyttet senteret PROMENTA og HUP-avdelingen. 

V-SAK 34: Kunngjøring av stilling som postdoktor tilknyttet PROMENTA 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor for en periode på tre til fire år 

tilknyttet senteret PROMENTA og HUP-avdelingen. 

 

Saker til behandling i lukket møte: 

Vedtakssaker:  

V-SAK 35: Forlengelse i stilling som førsteamanuensis II tilknyttet Norment 

Vedtak: Torill Ueland tilsettes i stilling som førsteamanuensis II (20 % stilling) som en del av 

Norment-samarbeidet. Tilsettingen gjelder for en periode på tre år med mulighet for forlengelse ut 

Norments andre SFF-periode. Stillingen forutsetter ekstern finansiering. 

V-SAK 36: Tilsetting i vikariat som førsteamanuensis i kultur og samfunnspsykologi, tilknyttet MAKS-
avdelingen 
Vedtak: Instituttstyret tilsetter Seamus Power i vikariat som førsteamanuensis i kultur- og 
samfunnspsykologi (100 % stilling) ved Fagavdeling for metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi. 



Tilsetting gjelder for en periode på ett år. Hvis Power takker nei til stillingen, går saken tilbake til 
instituttet for videre behandling.  
 

V-SAK 37: Tilsetting av postdoktor tilknyttet ERC-prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Marie Helene Eikemo i stilling som postdoktor (SKO 1352) for en 

periode på tre år, med mulighet for et fjerde år med undervisningsplikt, tilknyttet Siri Leknes 

Affective Brain lab (LABlab) ved Avdeling for metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi (MAKS). 

Stillingen er eksternt finansiert. Dersom Eikemo takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet 

for videre behandling.  

V-SAK 38: Tilsetting av postdoktor tilknyttet LCBC 
Vedtak: Instituttstyret tilsetter Knut Øverbye i stilling som postdoktor ved PSI/LCBC, tilknyttet det 
eksternt finansierte prosjektet "Set to change: early life factors restricting and promoting 
neurocognitive plasticity through life". Tilsettingen gjelder for en periode på 3 eller 4 år, med 25 % 
undervisning en fireårig tilsetting. Hvis Øverbye takker nei til stillingen går saken tilbake til instituttet 
for videre behandling. 
 

V-SAK 39: Tilsetting i stilling som forsker, tilknyttet Klinisk avdeling 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

at Eivor Fredriksen tilsettes i stilling som forsker (SKO1109) for en periode på fire måneder fra 

01.05.2019 til 31.08.2019. Stillingen er eksternt finansiert.  

 

V-SAK 40: Forlengelse i stilling som vitenskapelig assistent, tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk 

nevrovitenskap 

Vedtak: Instituttstyret forlenger Christina Nygård Thunbergs tilsetting som vitenskapelig assistent 

tilknyttet Fagavdeling for perioden 01.05.2019- 30.09.2019. 

 

Eventuelt 

- Sak meldt inn av Tine Jensen: Tine Jensen hadde fått tilsendt de sakkyndige vurderingene på 

to tilsettingssaker av førsteamanuensiser på Klinisk avdeling. Hun hadde sett gjennom 

vurderingene og var bekymret for om de inneholder en del formelle feil på den måten at 

fremstillinger og vurderinger ikke er i tråd med reglene for tilsetting ved UiO, og derfor heller 

ikke er tilstrekkelig opplysende for videre saksbehandling. Hun ville gjerne gjøre styret 

oppmerksom på dette for å unngå at det blir en vanskelig behandling av saken senere. Hun 

hadde også på forhånd tatt opp saken med administrasjonen. Styrets sekretær sa at styret 

ikke kan diskutere denne saken enda, siden de sakkyndige vurderingene foreløpig er unntatt 

offentlighet, frem til den sakkyndige komiteen har svart på merknadene som har kommet 

inn. Tine Jensen mente at vurderingene ikke lenger var unntatt offentlighet, siden 

merknadsfristen hadde gått ut, og en tidligere kollega hadde også forhørt seg med 

fakultetsdirektøren om dette. Styreleder takket for innspillet fra Jensen og forsikret henne 

om at saksdokumentene i de to aktuelle tilsettingssakene skal holde god kvalitet.  



- Sak meldt inn av Pål Ulleberg: Ulleberg ønsket at styrenotatene i de sakene som ikke er 

unntatt offentlighet kan legges ut på instituttets nettsider, slik at de er lett tilgjengelige for 

alle som ønsker å følge med i hva styret behandler av saker. Instituttstyrets sekretær vil følge 

opp dette videre.  


