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PROTOKOLL FRA STYREMØTE VED PSYKOLOGISK INSTITUTT  

9. NOVEMBER 2010 

Protokollen vedtas formelt av styret på møtet 7.12.2010. 
Sted: Styrerommet 

Tid: Kl. 12.15-14.00 
 

Tilstede: Siri Gullestad, Tim Brennen, Jon Monsen, Espen Røysamb, Annika Melinder, Tormod Eide, 

Helene Faksvåg Nordli. 

 

Fra administrasjonen: personalkonsulent Frøydis G. Bekkedal, økonomikonsulent Ole Jørgen Skippervold 

(til sak 42) og fungerende kontorsjef Inger Ann Faye (referent). 

 

Meldt fravær: Silje Marie Haga 
 

i. Protokoll fra styremøtet 5. oktober 2010 ble godkjent. 

ii. Innkallingen ble godkjent. 

iii. Dagsorden ble godkjent. 

 

SAKSLISTE 

VEDTAKSSAKER: 

 

SAK 42/2010 BUDSJETT FOR 2011 

Presentasjon ved økonomikonsulent Ole Jørgen Skippervold som viste til 

en forbedret økonomisk situasjon. Forbedringen kan sees i sammenheng 

økte resultatinntekter og øremerket tildeling av 10 nye studieplasser på 

profesjon. I tillegg er prognosen for overføring fra 2010 økt på grunn av 

forsinkelser i tilsettinger i stipendiatstillinger, nye avtaler med 

praksisplasser, samt reduksjon i time- og hjelpelærerkostnader.  Dette gir 

styret et større handlingsrom og ledelsen vil i samråd med programledere 

og forskningsgruppeledere utarbeide en strategiplan for neste periode. 

 

Vedtak: 

Instituttstyret vedtok det fremlagte budsjett for 2011. 

 

SAK 43/2010 REVIDERING AV BEMANNINGSPLAN 

Vedlegg: Notat med forslag til bemanningsplan. 

 

Styret gjennomgikk den oppdaterte foreløpig bemanningsplanen med 

forslag om en ny stilling innen personlighetspsykologi. 
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Vedtak: 

Instituttstyret gir sin tilslutning til den foreslåtte oppdaterte 

bemanningsplan for perioden 2010 – 2013. 

 

 

SAK 44/2010 FORLENGELSE MIDLERTIDIG TILSETTING, UTEN FORUTGÅENDE 

KUNNGJØRING, I 40 % STILLING SOM UNIVERSITETSLEKTOR 
Vedlegg: Notat forslag til kunngjøring 

 
Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler  at vikariat som 

universitetslektor (SKO 1009) i 40% stilling besettes uten forutgående 

kunngjøring. 

 

Instituttstyret anbefaler forlengelse av tilsettingen til  Per Atle Straumsheim i 

en midlertidig 40% stilling som universitetslektor (SKO1009) fra 01.01.2011 til 

31.08.2013. 

 

 

SAK 45/2010 KUNNGJØRING AV PROFESSOR-STILLING INNEN KLINISK 

PSYKOLOGI (etter professor Svenn Torgersen) 

Vedlegg: Notat forslag til kunngjøring 

 

Vedtak: 

 

Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor fakultetets 

tilsettingsutvalg at stilling som professor innen klinisk psykologi  

kunngjøres i henhold til det fremlagte forslag. 

 

  

SAK 46/2010 KUNNGJØRING AV FØRSTEAMANUENSIS-STILLING INNEN 

SOSIALPSYKOLOGI (SOSIAL KOGNISJON/ 

BESLUTNINGSPSYKOLOGI (etter professor Karl Halvor Teigen) 

Vedlegg: Notat forslag til kunngjøring 

 

Vedtak: 
Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor fakultetets 

tilsettingsutvalg at stilling som førsteamanuensis innen sosialpsykologi  

kunngjøres i henhold til det fremlagte forslag og med de endringer som 

fremkom på styremøtet. 

 

SAK 47/2010 KUNNGJØRING AV FØRSTEAMANUENSIS-STILLING INNEN 

METODE (etter Sundet/Hagtvet) 

Vedlegg: Notat forslag til kunngjøring 

 

Vedtak: 

 
Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor fakultetets 

tilsettingsutvalg at stilling som førsteamanuensis innen metode kunngjøres i 

henhold til det fremlagte forslag. 



  

Institute of Psychology 
University of Oslo 

 

UNIVERSITETET 

I OSLO   

 

 

SAK 48/2010 KUNNGJØRING AV FØRSTEAMANUENSIS-STILLING INNEN 

PERSONLIGHETSPSYKOLOGI (NY) 

Vedlegg: Notat forslag til kunngjøring 

 

Vedtak: 
 

Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor fakultetets 

tilsettingsutvalg at stilling som førsteamanuensis innen personlighetspsykologi 

kunngjøres i henhold til det fremlagte forslag og med de endringer som 

fremkom i møtet. 

 

 

SAK 49/2010 REOPPNEVNING AV KOORDINATOR FOR 

DOBBELKOMPETANSEPROSJEKTET VED PSI  

Vedlegg: Notat fra kontorsjef 

 

Vedtak: 

 
Instituttstyret ved Psykologisk institutt godkjenner at professor Siri Gullestad 

reoppnevnes som lokal koordinator for dobbelkompetanseprosjektet i ett år 

frem til 31.12.2011. 

 

 

ORIENTERINGSSAKER: 

a) 10 nye studieplasser til PSI fra KD. Kort orientering. 

b) Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanningen. Kort orientering. 

c) Arbeidsmiljøundersøkelse. SV-fakultetet ved dekan er pålagt å gjennomføre en  

arbeidsmiljøundersøkelse ved alle enheter ved SV. Informasjon om dette vil sendes ut i 

uke 47. 

 

EVENTUELT 
 

1. Oppnevning av lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU).  

 

Styret er pålagt å oppnevne representanter til LAMU med to vitenskapelig ansatte, en 

midlertidig vitenskapelig ansatt, en teknisk/administrativ ansatt og en representant fra 

ledelsen. Følgende representanter oppnevnes etter forespørsel: Professor Espen Røysamb, 

førsteamanuensis Knut Inge Fostervold, stipendiat Silje Marie Haga, seniorkonsulent 

Trine Kongsvold og fung. kontorsjef Inger Ann Faye (sekretær). 

 

 

Siri Gullestad      Inger Ann Faye 

Instituttleder      fung. kontorsjef   

       


