
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 6. desember klokken 12.15-14.00 
 
Tilstede: Tilstede: Siri Gullestad (ikke V-sak 76), Kjetil Søren Sundet, Jon Monsen, Annika Melinder, 

Espen Røysamb, Jon Anders Lone, Tormod Eide, Trine Kongsvold, Mette Harr, Berit Serina Fuglestad 

Sikveland 

Fra administrasjonen/saksbehandlere: Birgitte Bøgh-Olsen (referent), Nisma Mæhlum, Ole Jørgen 

Skippervold (sak 74), Henning Bang (sak 78) 

 
 
Vedtakssaker 
 
V-SAK 72: Godkjenning av protokoll fra møtet 1. november 

Protokollen ble godkjent.  

V-SAK 73: Godkjenning av dagsorden 

Det kom inn noen forslag til endring av dagsorden:  

- Det ble meldt inn to saker under eventuelt 

- Styreleder foreslo at V-sak 78 ble behandlet som første sak.  

- Styreleder foreslo å trekke V-sak 79 og sende saken tilbake til programrådet.  

 

V-SAK 78: Etter og videreutdanning – prinsipper for organisering av virksomheten 

Vedtak: Instituttstyret stiller seg bak etter- og videreutdanningsgruppens forslag til organisering av 

EVU-virksomheten ved PSI. 

V-SAK 74:  Budsjett 2012 med langtidsbudsjett og ny bemanningsplan.  

Vedtak: Instituttstyret vedtar forslaget til budsjett for 2012 og tar langtidsbudsjett og 

bemanningsplan til etterretning.  

V-SAK 75: Tilsetting av Professor II tilknyttet Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved OUS 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å 

innstille Espen Arnevik til stillingen som førsteamanuensis i 20 % stilling tilknyttet Klinikk for psykisk 

helse og avhengighet ved OUS. Tilsettingen gjelder for tre år. Hvis Arnevik takker nei til stillingen, går 

stillingen tilbake til instituttet.  

V-SAK 76: Tilsetting av postdoktorer i klinisk psykologi 

Vedtak:  

Vedtak 1: Instituttstyret tilsetter Marit Råbu som postdoktor i klinisk psykologi for 4 år med 25 % 

undervisningsplikt. Hvis Råbu takker nei til stillingen, går tilbudet videre til den neste innstilte. 

Vedtak 2: Instituttstyret tilsetter Ole Andre Solbakken som postdoktor i klinisk psykologi for 4 år med 

25 % undervisningsplikt. Hvis Solbakken takker nei til stillingen, går tilbudet videre til den neste 

innstilte. 

Vedtak 3: Instituttstyret tilsetter Frida Slagstad Gullestad som postdoktor i klinisk psykologi for 4 år 



med 25 % undervisningsplikt. Hvis Gullestad takker nei til stillingen, går tilbudet videre til den neste 

innstilte. 

V-SAK 77: Innstilling av professor/førsteamanuensis II innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å 

innstille Kjell Ivar Øvergård til stillingen som førsteamanuensis i 20 % stilling i arbeids- og 

organisasjonspsykologi. Tilsettingen gjelder for tre år. Hvis Øvergård takker nei til stillingen, går 

stillingen tilbake til instituttet.  

V-SAK 80: Midlertidig tilsetting av universitetslektor (80-100 % stilling) i arbeids- og 

organisasjonspsykologi 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å 

tilsette Kaja Brynildsen Østerud i 80-100 % midlertidig stilling som universitetslektor uten 

forutgående kunngjøring for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Hvis Østerud takker nei 

til stillingen, går stillingen tilbake til instituttet.  

V-SAK 81: Utlysning av førsteamanuensis-stilling/professorat i generell psykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor fakultetets tilsettingsutvalg at en 

stilling som professor i generell psykologi kunngjøres i henhold til den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 82: Utlysning av to førsteamanuensisstillinger i klinisk psykologi, tilknyttet Klinikk for dynamisk 

psykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor fakultetets tilsettingsutvalg at to 

stillinger som førsteamanuensis innen fagområdet klinisk psykologi og med tilknytning til Klinikk for 

dynamisk psykoterapi, kunngjøres i henhold til den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 83: Utlysning av to førsteamanuensisstillinger i klinisk psykologi, tilknyttet Klinikk for systemisk 

og kognitiv psykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor fakultetets tilsettingsutvalg at to 

stillinger som førsteamanuensis innen fagområdet klinisk psykologi og med tilknytning til Klinikk for 

systemisk og kognitiv psykologi, kunngjøres i henhold til den vedlagte kunngjøringsteksten. 

V-SAK 84: Utlysning av førsteamanuensis/professor II-stilling klinisk nevropsykologi ved Oslo 

Universitetssykehus HF tilknyttet Psykologisk institutt. 

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

som professor II/førsteamanuensis II knyttet til OUS, Alderspsykiatrisk avdeling. Instituttleder får 

fullmakt til å ferdigstille kunngjøringstekst før oversendelse til fakultetet.  

V-SAK 85: Tilsetting av postdoktor tilknyttet EKUP 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Gunn Astrid Baugerud som postdoktor i tilknyttet EKUP for 4 år med 

25 % undervisningsplikt. Stillingen forutsetter ekstern finansiering. Hvis Baugerud takker nei til 

stillingen, går stillingen tilbake til instituttet for ny behandling.  

V-SAK 86: Ny masterretning i utviklingspsykologi 

Vedtak: Instituttstyret godkjenner den foreslåtte masterretningen i utviklingspsykologi 

 



Orienteringssaker 

O-sak 10: Orientering om diverse student-saker fra studentrepresentant Berit Serina F. Sikveland 

- Kjønnspoeng ved opptak til profesjonsprogrammet: Sikveland orienterte om at fagutvalget 

ønsker en grundig utredning av denne saken og dens konsekvenser før den evt blir vedtatt.  

- Fagutvalget ønsker å komme i dialog med instituttet i forbindelse med NFRs fagevaluering av 

psykologisk forskning ved PSI og foreslår en fagdag om evalueringen for ansatte og 

studenter.  

- Studentparlamentet og SVSU har hatt PC på eksamen høyt på agendaen dette semesteret og 

kommer til å fortsette å ha dette som en høyt prioritert studentpolitisk sak fremover. 

 

Eventuelt 

- Instituttleder orienterte om at det kommer en vedtakssak til som det er ønskelig at styret 

skal behandle før nyttår. Innstillingen til postdoktorstilling i sosialpsykologi er klar og har 

merknadsfrist 9. desember. Etter dette vil saken bli sendt ut til styrets medlemmer og 

behandlet via e-post.  

- Instituttstyret fikk forelagt et forslag til kunngjøringstekst på en postdoktorstilling (4 år med 

25 % pliktarbeid) knyttet til et eksternt finansiert prosjekt hvor Kristine Walhovd er 

prosjektleder. Saken ble fremmet for sent til å komme på sakslisten fordi prosjektleder ikke 

har fått tilsagn om bevilgning før nå. Men det er ønskelig med en snarlig utlysning. 

Instituttstyret godkjente forslaget til utlysningstekst, og stillingen kan lyses ut.  


