
 

Referat fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 9. juni klokken 12.15-15:00 via zoom 
 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 12. mai 2020. Tidligere godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden 
 

Orienteringssaker 

O-SAK 8: Orienteringer fra instituttleder 

Muntlig orientering i møtet 

O-SAK 9: Tertialrapportering 

Presentasjon av Fredrik Emil Olsbu i møtet 

 

Vedtakssaker 

Saker til behandling i åpent møte: 

V-SAK 58: Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved PROMENTA, Fagavdeling for 

Helse, utviklings- og personlighetspsykologi (HUP) 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stilling som Postdoktor (SKO 1352) ved 

PROMENTA, Fagavdeling for helse-, utviklings- og personlighetspsykologi, og godkjenner den 

vedlagte utlysningsteksten. Stillingen er for tre, eventuelt fire, år. 

V-SAK 59: Kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009) i sosialpsykologi tilknyttet 

Fagavdeling for metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi. 

Se saksdokumenter på styrets nettsted 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en 50% stilling som universitetslektor SKO 1009 for ved 

Fagavdeling for metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi, og godkjenner den vedlagte 

kunngjøringsteksten. 

V-SAK 60: Kunngjøring av stilling som Phd-stipendiat (SKO 1017) ved Fagavdeling for Helse, 

utviklings- og personlighetspsykologi (HUP) 

Se saksdokumenter på styrets nettsted 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stilling som Phd-stipendiat (SKO 1017) ved 

Fagavdeling for helse-, utviklings- og personlighetspsykologi, og godkjenner den vedlagte 

utlysningsteksten. Stillingen er for tre, eventuelt fire, år. 



Merknad: Styret bes om at teksten knyttet til karakterkrav må endres til gjeldende regler. 

“Snittkarakterer på mastergrad som er A eller B. Kandidater med snittkarakter C på mastergrad kan 

vurderes individuelt etter søknad.” 

V-SAK 61: Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved PROMENTA, Fagavdeling for 

Helse, utviklings- og personlighetspsykologi (HUP) 

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

fagavdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, og godkjenner den vedlagte 

kunngjøringsteksten. Stillingen forutsetter ekstern finansiering. 

V-SAK 70: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Fagavdeling for metode, 

arbeids-, kultur- og sosialpsykologi (MAKS) 

Vedtak: Instituttstyret foreslår for Det samfunnsvitenskapelige fakultet at det lyses ut en stilling som 

førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Fagavdeling for metode, arbeids-, kultur- og 

sosialpsykologi (MAKS) for en periode på 3 år, og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. 

 

Saker til behandling i lukket møte: 

(disse sakene er unntatt offentlighet og kan ikke diskuteres med andre enn styrets medlemmer): 

V-SAK 62: Opprykk førsteamanuensis (SKO 1011) ved Fagavdeling for kognitiv- og klinisk 

nevropsykologi 

Se saksdokumenter på styrets nettsted. 

Vedtak: 
Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Tilsettingsutvalget ved det 

samfunnsvitenskapelige fakultet at Ylva Østby tilstås opprykk til stilling som 

førsteamanuensis (SKO 1011) gjeldende fra og med 01.05.2020. 

V-SAK 63: Ansettelse ved Fagavdeling for Helse, utviklings- og personlighetspsykologi (HUP) 

Se saksdokumenter på styrets nettsted 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det Samfunnsvitenskapelige fakultet 

å ansette Ingunn Olea Lund i 20 % stilling som førsteamanuensis ll (SKO 8028) tilknyttet Fagavdeling 

for helse- utviklings-, og personlighetspsykologi (HUP) ved Psykologisk institutt. Ansettelsen gjelder 

for 3 år. 

V-SAK 64: Ansettelse av universitetslektor (SKO 1009) ved Fagavdeling for Helse, utviklings- og 

personlighetspsykologi (HUP) 

Se saksdokumenter på styrets nettsted 



Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Ida Tidemann i stilling som 
universitetslektor 100% (SKO 1009) ved Fagavdeling for Helse, utviklings og 
personlighetspsykologi (HUP).  
Dersom Tidemann takker nei til stillingen, går tilbudet til neste rangerte kandidat osv. 

V-SAK 65: Ansettelse av førsteamanuensis i 20% stilling (SKO 1011) ved Fagavdeling for metode, 

arbeids-, kultur- og sosialpsykologi 

Se saksdokumenter på styrets nettsted 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det Samfunnsvitenskapelige fakultet 

å ansette Line Joranger og Guro Brokke Omland i 20 % stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) 

tilknyttet Fagavdeling for metode- arbeid- kultur og samfunnspsykologi (MAKS, ved Psykologisk 

institutt. Ansettelsen gjelder for 1 år. 

V-SAK 66: Ansettelse av postdoktor (SKO 1352) ved Fagavdeling for metode, arbeids-, kultur- og 

sosialpsykologi 

Se saksdokumenter på styrets nettsted 

Vedtak: 
Instituttstyret ved Psykologisk institutt ansetter Francesco Margoni i stilling som postdoktor 
(SKO 1352) ved Fagavdeling for metode-, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi (MAKS). 
Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år. Ett fjerde år kan vurderes med 25 % 
undervisningsplikt, avhengig av kandidatens kompetanse og instituttets behov.  
 
V-SAK 67: Ansettelse av postdoktor (SKO 1352) ved Fagavdeling for Helse, utviklings- og 

personlighetspsykologi (HUP) 

Se saksdokumenter på styrets nettsted 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt ansetter Tone Kristine Hermansen i stilling som 

postdoktor (SKO 1352) ved Fagavdeling for helse-, utviklings- og personlighetspsykologi (HUP). 

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år. Ett fjerde år kan vurderes med 25 % undervisningsplikt, 

avhengig av kandidatens kompetanse og instituttets behov. Dersom Hermansen takker nei til 

stillingen, går tilbudet til neste rangerte kandidat osv. 

V-SAK 68: Ansettelse av postdoktor (SKO 1352) ved Fagavdeling for metode, arbeids-, kultur- og 

sosialpsykologi 

Se saksdokumenter på styrets nettsted 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt ansetter Ira Maschmann i stilling som 
postdoktor (SKO 1352) ved Fagavdeling for metode-, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi 
(MAKS). 
Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år. Ett fjerde år kan vurderes med 25 % 

undervisningsplikt, avhengig av kandidatens kompetanse og instituttets behov. Dersom 

Maschmann takker nei til stillingen, går tilbudet videre til kandidat nr.2. 



V-SAK 69: Ansettelse i stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Fagavdeling for metode, 

arbeids-, kultur- og sosialpsykologi (MAKS), tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Se saksdokumenter på styrets nettsted 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt ansetter Alexander Gundersen i stilling som 
stipendiat ved Psykologisk institutt tilknyttet Fagavdeling for metode, arbeids-, kultur- og 
sosialpsykologi for en periode på tre eller fire år med 25% undervisningsplikt, avhengig av 
kandidatens kompetanse og instituttets behov. Dersom Gundersen takker nei til stillingen, går 
tilbudet videre til kandidat nr.2. 
 

Eventuelt: 

Styret ønsker til høsten å diskutere følgende saker spesielt og ber om at det settes på sakskartet til et 
av høstens møter. Temaer: Grunnlaget for Husleie/RITMO-saken, bruk av undervisningsstillinger 
(herunder ‘opprykk’ til førsteamanuensis- bytte spor), styrking av metodefeltet. 
 


