
 

Innkalling til styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 24. april klokken 12.15 på styrerommet i Harald Schjelderups hus 
 
Tilstede: Kjetil Sundet (leder), Anne Inger Helmen Borge, Jon Monsen, Anne-Kari Torgalsbøen, 
Stephen von Tetzchner, Miriam Sinkerud, Trine Kongsvold, Berit Serina Fuglestad Sikveland og Mette 
Harr.  
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Nisma Mælum.  
 
 
 
Vedtakssaker 
 
V-SAK 38: Godkjenning av protokoll fra møtet 27. mars 
Protokollen ble godkjent. 
 
V-SAK 39: Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent. Det ble meldt inn en sak under eventuelt. 
 

V-SAK 40: Innstilling av førsteamanuensis helsepsykologi 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å 
innstille Bente Træen til stilling som førsteamanuensis i helsepsykologi. Hvis Træen takker nei til 
stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte. 
 

V-SAK 41: Videreføring av professor II-stilling i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt  

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

innstille Arne Holte til stilling som professor II ved Psykologisk institutt uten forutgående kunngjøring. 

Stillingen forutsetter delfinansiering fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. 

 

Diskusjonssaker 

D-SAK 5: Behovet for kontorlokaler ved PSI 

Instituttet er i en ekspansjonsfase for tiden. Vi ansetter mange nye kolleger, og vi har også fått flere 

studenter. Dette merkes også på arealbruken. Instituttleder ba om innspill fra styret på om og evt 

hvordan vi skal jobbe med denne utfordringen. Styret mente ledelsen burde jobbe overfor teknisk 

avdeling med å få tilgang til mer av arealene i Harald Schjelderups hus. Behovet for mer lokaler for 

både studenter og ansatte bør dokumen teres, slik at vi har et godt grunnlagsmateriale å gå videre 

med.  

D-SAK 6: Tilleggspoeng for underrepresentert kjønn ved opptak til profesjonsutdanningen  - veien 

videre 

Instituttleder refererte fra lunsjmøtet 18. april om tilleggspoeng. Det er ikke mulig å gå videre med 

saken i denne omgang, men fakultetsledelsen mente det ville komme nye muligheter neste år. 

Instituttleder vil sette ned en komite som vil jobbe med å fremskaffe mer dokumentasjon til en evt 

ny behandling av saken neste år. 

 



Eventuelt 

Studentrepresentant Fuglestad orienterte om at det i forbindelse med det pågående studentvalget er 

spredt en løpeseddel blant studentene der det står at PSI-ledelsen planlegger å bruke studentarealer 

til en ny kantine for de ansatte.  Dette temaet har blitt et samtaleemne blant studentene, og 

Fuglestad ønsket styrets kommentarer til dette.  

Instituttleder svarte at dette foreløpig bare er løse planer og at det er langt frem til en endelig 

avgjørelse evt vil falle i denne saken.  

Andre styremedlemmer minnet om at et godt arbeidsmiljø blant de ansatte også vil være til det gode 

for studentene. Per i dag har ikke de ansatte noe felles møtested utenom julebordet og evt felles 

seminarer, og mange ansatte kjenner ikke hverandre i det hele tatt. Dette er ikke heldig verken for 

de ansatte eller for studentene.  

Styret konkluderte med at dette er et tema som må tas med i det videre arbeidet knyttet til  D-SAK 5.  


