
Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 8. oktober 2013 klokken 12.15 – 14.15 
 
Tilstede: Kjetil Sundet (møteleder), Anne Inger Helmen Borge, Olav Vassend, Jon Trygve Monsen, 
Anne Kari Torgalsbøen, Nils Martin Sønderland, Silje Maria Kristensen, Karine Skaret, Ivar Fredrik 
Mølmen.  
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Nisma Mælum, Ole Jørgen Skippervold (Osak 15).  
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 10. september. Protokollen er godkjent.  
Godkjenning av dagsorden. Det ble satt opp en ekstra vedtakssak (Vsak 36) på sakslisten.  
 

Orienteringssaker 

O-SAK 13: Orienteringssaker fra instituttleder 

- Instituttleder deltar med innlegg på workshop om UiOs nye livsvitenskapssatsning i begynnelsen av 

november.  

- De felles retningslinjene for opprykk til professor, vedtatt av NPP, må på ett punkt vurderes i 

forhold til om det er i strid med gjeldende forskrift på området.  

- Instituttledelsen holder fokus og press på fakultetsledelsen og teknisk avdeling i arbeidet med å 

skaffe mer arealer.  

- Det er satt opp en plan for høstens lunsjmøter som er sendt ut til staben. 

- Arbeidet med å skaffe et elektronisk journalsystem for våre studentklinikker har kommet ett skritt 

videre etter besøket Umeå universitet med demonstrasjon av deres egenproduserte journalsystem. 

Nå skal systemet testes ut ved UiO, som et samarbeid mellom PSI, USIT og SV-fakultetets IT-seksjon.  

- Forskningsleder Anne Inger Helmen Borge er blitt medlem i Advisory Group for Horizon 2020 (EUs 8. 

rammeprogram).  

O-SAK 14: Orientering om stillingsplan ved PSI 

Arbeidet med å legge en bemanningsplan for PSI for de kommende årene har startet. En fullstendig 

bemanningsplan for de kommende årene vil legges frem i forbindelse med budsjettbehandlingen på 

styremøtet i desember (budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-2019). De to stillingene som er 

foreslått på dagens sakskart vil også inngå i ny bemanningsplan.  

O-SAK 15: Økonomirapport 2. tertial 

Styret fikk en orientering om regnskapet for PSI per 31. august 2013. Det er en god del avvik og 

endringer på enkeltposter i forhold til budsjettet for 2013. Sluttresultatet for året ligger an til å bli 

over 2 millioner høyere enn planlagt (drøyt 10 millioner).  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 31: Kunngjøring av førsteamanuensisstilling innen kognitiv/nevropsykologi 

Vedtak: Instituttstyret anbefaler overfor det samfunnsvitenskapelige fakultet at det lyses ut en 

førsteamanuensisstilling i kognitiv nevrovitenskap tilknyttet Psykologisk institutt og LCBC og i 

henhold til vedlagte kunngjøringstekst. 



V-SAK 32: Kunngjøring av førsteamanuensisstilling i helsepsykologi 

Vedtak: Instituttstyret anbefaler overfor det samfunnsvitenskapelige fakultet at det lyses ut en 

førsteamanuensisstilling i helsepsykologi i henhold til vedlagte kunngjøringstekst. 

V-SAK 33: Fordeling av stipendiatstillinger for 2014 

Vedtak: Instituttstyret vedtar følgende fordeling av stipendiatstillinger for 2014: de som har deltatt 

på forskningslederprogrammet får tilbud om hver sin stipendiat, med unntak av de som har 

stipendiat fra før. I tillegg lyses det ut minst en åpen stipendiatstilling. 

V-SAK 34: Forlengelse i stillinger som vitenskapelige assistenter tilknyttet eksternt prosjekt 

Vedtak:  

Vedtak a) Lia Morks stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

(prosjektnummer 143555) forlenges med ett år.  

Vedtak b) Anne Cecilie Sjøli Bråthens stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet eksternt finansiert 

prosjekt (prosjektnummer 650118) forlenges med ett år. 

V-SAK 35: Tilsetting av stipendiat innen sosialpsykologi 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Katherine Remy i stilling som stipendiat i sosialpsykologi (4 år med 25 

% undervisning). Hvis Remy takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte. Hvis også 

hun takker nei, går saken tilbake til instituttet for videre behandling.  

V-SAK 36: Tilsetting av postdoktor tilknyttet EKUP 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Carolien Konijnenberg i stilling som postdoktor i utviklingspsykologi (4 

år med 25 % undervisning), tilknyttet EKUP. Hvis Konijnenberg takker nei til stillingen, går tilbudet 

videre til neste innstilte osv. Stillingen forutsetter ekstern finansiering.   

 

Eventuelt 

Nytt tidspunkt for neste styremøte: Det blir 12. november kl. 10.00.  


