
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 28. august klokken 12.15 – 14.00 
 
Tilstede: Kjetil Sundet (leder), Jon Monsen, Olav Vassend, Espen Røysamb, Miriam Sinkerud, Trine 
Kongsvold, Berit Serina Fuglestad Sikveland og Nora Johanne Hage.  
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref) og Nisma Mælum. 
 
 
 
Vedtakssaker 
 
V-SAK 60: Godkjenning av protokoll fra møtet 12. juni og 19. juni. Protokollen fra møtet 12. juni ble 
godkjent. Protokollen fra 19. juni sendes ut sammen med protokollen fra dette møtet.  
 
V-SAK 61: Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent med følgende endringer: Det ble 
meldt inn en sak under eventuelt. Det ble foreslått at d-sakene 10 og 12 behandles samlet.   
 
 
Orienteringssaker 
 
O-SAK 14: Oppdatering, årsplan 2012 

Instituttleder gjennomgikk årsplanen og gjorde rede for høstens prioriteringer. Kontorarealer og 

mulighet for utvidelse av kantinearealet er saker som vil prioriteres høsten 2012. 

Studentrepresentanten Sikveland ønsket en oppdatering på status for mentorordningen.  

 
Vedtakssaker 

 
V-SAK 62: Tilsetting av stipendiat knyttet til prosjekt Dobbelkompetanse og Sørlandet sykehus 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt tilbyr Silje Støle Brokke stilling som stipendiat innenfor 
prosjekt dobbeltkompetanse med tilknytning til Sørlandet sykehus. Hvis Brokke takker nei til 
stillingen, går saken tilbake til instituttet for ny behandling. 

 
V-SAK 63: Tilsetting av postdoktor på det eksternt finansierte prosjektet School- and teenage follow-
up of neurocognitive and psychosocial functioning of children born to mothers with opiate and 
polydrug abuse 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt tilbyr Egil Nygaard stilling som postdoktor i kognitiv 
nevropsykologi, tilknyttet det eksternt finansierte prosjektet “ School- and teenage follow-up of 
neurocognitive and psychosocial functioning of children born to mothers with opiate and polydrug 
abuse”. Tilsettingen gjelder for inntil 4 år med inntil 25 % undervisningsplikt. Hvis Nygaard takker nei 
til stillingen, går tilbudet videre til nestemann på listen. Stillingen forutsetter ekstern finansering.  
 
V-SAK 64: Utlysning av førsteamanuensis/professor II-stilling tilknyttet Sunnas sykehus HF 

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

stilling som førsteamanuensis II knyttet til Sunnaas sykehus HF kunngjøres i henhold til det fremlagte 

forslag. 

V-SAK 65: Innstilling av professor II ved Psykologisk Institutt 

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



innstille Per Anders Granhag til stilling som professor II ved Psykologisk institutt uten forutgående 

kunngjøring. 

V-SAK 66: Tilsetting av vitenskapelig assistent i ettårig stilling tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Espen Langnes som vitenskapelig assistent for ett år med mulighet for 

forlengelse. Stillingen forutsetter ekstern finansiering. Hvis Langnes takker nei til stillingen, går saken 

tilbake til instituttet for ny behandling.  

V-SAK 67:Tilsetting av postdoktor tilknyttet EKUP 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Else Marie Augusti som postdoktor i tilknyttet EKUP for 4 år med 25 % 

undervisningsplikt. Stillingen forutsetter ekstern finansiering. Hvis Augusti takker nei til stillingen, går 

tilbudet videre til den neste innstilte. 

V-SAK 68:  Betaling av eksterne sensorer for deltakelse på sensormøte for avsluttende eksamen  

Vedtak: Styret slutter seg til programrådets vedtak om at de eksterne sensorene på PSYC6300 får 

betalt for 2 timer for oppmøte på sensormøtet. 

V-SAK 69: Arbeid med sammenslåing av klinikkene ved Psykologisk institutt – etablering av 

arbeidsgruppe og mandat for gruppen.  

Vedtak: Det opprettes et hurtigarbeidende utvalg bestående av klinikklederne Siri Gullestad (DT) og 

Kirsten Benum (SKT) samt styrets representant Jon Monsen (leder), med mandat å fremme forslag til 

felles ledelse (ansvar og organisering) av klinikkene, modeller for drift (servicefunksjoner, 

journalføring, sikker lagring) og faglig profilering. Frist for rapporten settes til utlimo desember 2012. 

 
Diskusjonssaker 

D-SAK 10 og 12: Bemanningsplan og fremtidige utlysninger 

Instituttleder gjorde rede for status for tidligere vedtatt bemanningsplan, og orienterte også styret 

om hvilke utfordringer og muligheter knyttet til bemanningsbehov instituttet kan stå overfor i tiden 

fremover. Det er primært utfordringer knyttet til økt studenttall på profesjons- og 

masterprogrammene, avganger blant ansatte i klinisk faggruppe, og metode-bemanning som styret 

skal ta stilling til høsten 2012.  

D-SAK 11: Høringsuttalelser knyttet til IHR-prosessen 

Instituttet er blitt bedt om å gi høringsuttalelser på fem høringsnotater knyttet til IHR-arbeidet. 

Administrasjonen, instituttledelsen og programledere involveres i arbeidet.  

 

Eventuelt 

Møtedatoer høsten 2012: Det planlagte møtet den 25. september avlyses. Høstens møter kommer 

derfor på følgende datoer: 30. oktober og 4. desember. 


