
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 4. desember 2012 klokken 12.15–14.00  
 
Tilstede: Kjetil Sundet (leder), Anne Inger Helmen Borge, Jon Monsen, Olav Vassend, Espen Røysamb, 
Miriam Sinkerud, Trine Kongsvold, Berit Serina Fuglestad Sikveland og Mette Harr.  
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Nisma Mælum, Ole Jørgen Skippervold (Vsak 82). 
 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 30. oktober 
Protokollen ble godkjent 
 
Godkjenning av dagsorden 
Det ble meldt inn en V-sak 94 på møtet.  
 
 
Orienteringssaker 
 
O-SAK 17: Diverse orienteringer fra instituttleder 

- et felles forslag til normer for professorkompetanse for de fire psykologimiljøene i Tromsø, 

Trondheim, Bergen og Oslo kommer nå på høring til fagmiljøene.  

- Ny IT-organisering ved SV-fakultetet fra 1. januar. Våre IT/AV/LAB-ansatte kommer nå til å bli ansatt 

ved fakultetsadministrasjonen, men de fleste av dem vil fortsette å sitte på PSI. Det blir felles telefon 

og felles RT-kø for hele fakultetet, men helpdesk både på PSI og på SV-fakultetet. Informasjon vil bli 

sendt ut til de ansatte om dette.  

O-SAK 18: Status for arbeid med sammenslåing av klinikkene 

Jon Monsen orienterte om arbeidet. Arbeidsgruppen har vært på besøk ved Psykologisk fakultet i 

Bergen for å se hvordan de organiserer sine klinikker, og de har også fått informasjon fra det 

psykologiske fagmiljøet ved Universitetet i Umeå. I løpet av de første månedene av 2013 vil gruppen 

ha et forslag til organisering på plass.  

 
Vedtakssaker 

V-SAK 82: Budsjett for Psykologisk Institutt 2013  
Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2013 og tar langtidsbudsjettet til orientering.  

V-SAK 83: Godkjenning av sakkyndige komiteer til professoropprykksøknader 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt godkjenner de sakkyndige komiteene som er foreslått 

i forbindelse med søknader om professoropprykk 2012. 

V-SAK 84: Forlengelse av lektorat tilknyttet arbeids- og organisasjonspsykologi, Kaja Østerud 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å 
tilsette Kaja Brynildsen Østerud i 100 % midlertidig stilling som universitetslektor uten forutgående 
kunngjøring for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013. Hvis Østerud takker nei til stillingen, går 
stillingen tilbake til instituttet.  
 

V-SAK 85: Forlengelse av stipendiatstilling, Miriam Sinkerud 



Vedtak: Miriam Sinkerud gis fem måneders forlengelse i sin stipendiatstilling på bakgrunn av 

deltakelse på forskningstoget, styreverv og problemer med oppstart av forskningsprosjekt.  

 

V-SAK 86: Utlysning av stipendiatstillinger 2013 

Vedtak: Styret godkjenner at det i 2013 lyses ut følgende stipendatstillinger av inntil 4 års varighet: 

en tilknyttet de nyansatte sosialpsykologene Schubert/Seibt, en tilknyttet Utøya-forskning/Melinder, 

en tilknyttet SFFet Norment og en åpen utlysning tilknyttet arbeids- og organisasjonspsykologi. En 

sakkyndig komite nedsettes og får som mandat å både godkjenne prosjektene det skal søkes på (der 

ikke det er gjort allerede) og søkerne til stillingene.  

V-SAK 87: Tilsetting stipendiat på ERC-prosjektet Emergence and decline of 
constructive memory – Life-span changes in a common brain network for imagination and episodic 

memory 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Espen Langnes som stipendiat i psykologi (4 år med 25 % 

undervisning) tilknyttet ERC-prosjektet Emergence and decline of constructive memory – Life-span 

changes in a common brain network for imagination and episodic memory. Stillingen forutsetter 

ekstern finansiering. 

V-SAK 88: Tilsetting av postdoktor på ERC-prosjektet Emergence and decline of 
constructive memory – Life-span changes in a common brain network for imagination and episodic 

memory 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Markus Handal Sneve som postdoktor i psykologi (4 år med 25 % 

undervisning) tilknyttet ERC-prosjektet Emergence and decline of constructive memory – Life-span 

changes in a common brain network for imagination and episodic memory. Stillingen forutsetter 

ekstern finansiering. 

V-SAK 89: Tilsetting av førsteamanuensis II uten forutgående kunngjøring, Paulina Due Tønnessen 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt tilsetter Paulina Due-Tønnessen i stilling som forsker (10 % 

stilling). Stillingen gjelder for tre år med mulighet for forlengelse til fem år. 

V-SAK 90: Tilsetting av førsteamanuensis II uten forutgående kunngjøring, Atle Bjørnerud 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt tilsetter Atle Bjørnerud i stilling som førsteamanuensis II (10 

% stilling). Stillingen gjelder for tre år med mulighet for forlengelse til fem år.  

V-SAK 91: Kunngjøring av stipendiatstilling EKUP 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stipendiatstilling i psykologi (3-4 år med mulighet for 25 % 

undervisning) tilknyttet EKUP i henhold til det vedlagte forslaget. Stillingen forutsetter ekstern 

finansiering. 

V-SAK 92: Tilsetting av søkere til 2 postdoktorstillinger 
Vedtak:  
Vedtak 1: Instituttstyret tilsetter Helene Amundsen Nissen-Lie som postdoktor i klinisk psykologi for 
4 år med 25 % undervisningsplikt. Hvis Nissen-Lie takker nei til stillingen, går tilbudet videre til den 
neste innstilte.  
Vedtak 2: Instituttstyret tilsetter Anja Vaskinn som postdoktor i klinisk psykologi for 4 år med 25 % 
undervisningsplikt. Hvis Vaskinn takker nei til stillingen, går tilbudet videre til den neste innstilte. 
 



V-SAK 93: Møteplan 2013 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt har våren 2013 møter på følgende datoer:  22. januar  

12. februar (utvidet møte sammen med ledergruppen), 9. april, 14. mai, 11. juni 

V-SAK 94: Tilsetting av vit.ass. (100 % stilling) på eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Lia Mork som vitenskapelig assistent for ett år. Stillingen forutsetter 

ekstern finansiering. Hvis Mork takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for ny 

behandling.   


