
  

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 23. oktober 12.15-15:00 
 
Tilstede: Pål Kraft, Erling Rognli, Tine Jensen, Pål Ulleberg, Erik Stänicke, Frøydis Gjerpe Bekkedal, 
Sigurd Lerkerød Alnes, Aili Røtterud Løchen 
Forfall: Trine Waaktaar 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref, Fredrik Olsbu (D-sak 3), Joakim Dyrnes (D-sak 4), 
Krister Fjermestad (V-sak 61) 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 18. september 2018. Protokollen ble godkjent. 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent med følgende endringer: V-sak 61 behandles 
først. V-sak 73 utsettes til neste møte. 
 

Saker til behandling i åpent møte: 

Orienteringssaker 

O-SAK 27: Orienteringer fra instituttleder 

Ingen saker 

O-SAK 28: Orienteringer fra utdanningsleder  

Ingen saker 

O-SAK 29: Ny finansieringsmodell ved SV-fakultetet 

Styreleder orienterte om fakultetets nye finansieringsmodell, som ble vedtatt på fakultetsstyremøtet 

27. september, https://www.sv.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-09-

27/protokoll.html 

O-SAK 30: Orientering om nyvalg til styret og programrådet, studentmedlemmer 
Aili Røtterud Løchen og Sebastian Istad Scheie er valgt til studentrepresentanter, fast og vara, for 
profesjonsstudentene.  
 
 
Diskusjonssaker 
 
D-SAK 3: Budsjett 2019 
Fredrik Olsbu orienterte om faktorene som påvirker inntekten til instituttet for neste år og 
langtidsbudsjettperioden. PSI kan vente seg en betydelig inntektsøkning i langtidsbudsjettperioden.  
Instituttleder orienterte om hvordan han ønsker å jobbe med budsjettet for neste år. Planen er å 
involvere alle ansatte i en idedugnad om hva instituttet skal prioritere i neste års budsjett.  
Styret ønsket en mulighet til å diskutere budsjettet for 2019 før endelig vedtak på desembermøtet. 
Det ble derfor satt opp et ekstra styremøte 28. november kl 12.15-13.15. 
 
D-SAK 4: Prosjekt forbedring av støtten rundt forskningsinfrastruktur  
Prosjektleder Joakim Dyrnes presenterte status for prosjektarbeidet og hva prosjektet skal jobbe 

med fremover. Styret stilte seg positive til planene. 

 

https://www.sv.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-09-27/protokoll.html
https://www.sv.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/2018-09-27/protokoll.html


Vedtakssaker 

V-SAK 61: Fremtidig organisering av barne- og familieklinikken ved PSI 
Vedtak: Saken utsettes til neste møtet. Forslaget ble vedtatt med fem (Stänicke, Jensen, Rognli, 

Ulleberg, Bekkedal) mot tre (Kraft, Alnes, Løchen) stemmer. 

V-SAK 62: Oppnevning av leder for arbeidsgruppe som knyttet til prosessen rundt ledelsesform for 
den neste lederperioden ved PSI  
Vedtak: Førsteamanuensis Hanne Strømme oppnevnes til leder av gruppen som skal gjennomføre en 

prosess ved instituttet før instituttstyret skal beslutte ledelsesform for den neste lederperioden. 

V-SAK 63: Kunngjøring av forskerstilling tilknyttet LCBC 
Vedtak: Instituttstyret foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut en stilling som 

forsker for en periode på tre år ved Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, knyttet til NFR-

prosjektet “Lifebrain: Breaking new ground in Lifespan Cognitive Neuroscience”, og godkjenner den 

vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 64: Kunngjøring av stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som vitenskapelig assistent for en periode på ett år 

med mulighet for forlengelse, tilknyttet LCBC og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.   

V-SAK 75: Kunngjøring av stilling som postdoktor tilknyttet LCBC 

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

for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, knyttet til NFR-prosjektet «The Missing Link of Episodic 

Memory Decline in Aging: The Role of Inefficient Systems Consolidation» og godkjenner den vedlagte 

kunngjøringsteksten.  

 

Saker til behandling i lukket møte: 

Vedtakssaker:  

V-SAK 65: Tilsetting i stilling som førsteamanuensis tilknyttet Norment 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet at Lars Westlye tilsettes i stilling som førsteamanuensis på ved Psykologisk institutt.  Hvis 
Westlye takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte. Hvis også innstilte nummer to og 
tre skulle takke nei, går saken tilbake til instituttet for videre behandling. 
 
V-SAK 66: Tilsetting i stilling som førsteamanuensis tilknyttet Norment 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet at Christian Tamnes tilsettes i stilling som førsteamanuensis på ved Psykologisk institutt.  
Hvis Tamnes takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte. Hvis også innstilte nummer 
to og tre skulle takke nei, går saken tilbake til instituttet for videre behandling. 
 
V-SAK 67: Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i kognitiv eller klinisk nevropsykologi 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet at David Melcher tilsettes i stilling som førsteamanuensis i kognitiv/klinisk nevropsykologi 
ved Psykologisk institutt.  Hvis Melcher takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte 
osv.  
 



V-SAK 68: Tilsetting i II’er-stilling som førsteamanuensis II tilknyttet HUP 

Vedtak: Line Gjerde tilsettes i stilling som førsteamanuensis II (20 % stilling). Stillingen gjelder for en 

periode på 2 år. 

V-SAK 69: Tilsetting i stilling som postdoktor tilknyttet LCBC 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt finner ikke at noen av søkerne kan innstilles til den 
utlyste stillingen og foreslår at stillingen lyses ut på nytt.  

V-SAK 70: Tilsetting i stilling som postdoktor tilknyttet LCBC 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Evelina Thunell 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 år. Hvis 
Thunell takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte. Hvis også innstilte nummer to, tre 
og fire skulle takke nei, går saken tilbake til instituttet for videre behandling. 
 
V-SAK 71: Tilsetting i stilling som postdoktor tilknyttet LCBC 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Céline Reinbold i stilling som postdoktor ved 
PSI/LCBC, tilknyttet det eksternt finansierte prosjektet Lifebrain. Tilsettingen gjelder for en periode 
på 3 år. Hvis Reinbold takker nei til stillingen går tilbudet videre til nummer to. Hvis også innstilte 
nummer to skulle takke nei, går saken tilbake til instituttet for videre behandling. 
 
V-SAK 72: Tilsetting i stilling som postdoktor tilknyttet LCBC 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt finner ikke at noen av søkerne kan innstilles til den 
utlyste stillingen.  

 

V-SAK 73: Oppsigelse av forsker tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Saken er utsatt til neste møte 

V-SAK 74: Tilsetting i postdoktorstilling tilknyttet eksternt finansiert prosjekt ved MAKS 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Anine Riege i stilling som postdoktor ved 
PSI/MAKS, tilknyttet det eksternt finansierte prosjektet «Question Asking and Storytelling as Means 
to Increase Mathematics Interest in Teacher Education». Tilsettingen gjelder for en periode på 3 eller 
4 år. I en fireårig tilsetting vil det inngå 25 % undervisning.  

 

Eventuelt 

Det blir et ekstra styremøte 28. november kl 12.15-13.15. 
 


