
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Mandag 8. desember klokken 12.15-15:00 
 
Tilstede: Kjetil Sundet, Anne Inger Helmen Borge, Olav Vassend, Jon Trygve Monsen, Anne-Kari 
Torgalsbøen, Trine Kongsvold, Athanasia Monika Mowinckel, Karine Skaret, Nina Chung Mathiesen  
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Nisma Mælum, Fredrik Emil Olsbu (Vsak 66) 
 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 28. oktober og 7. november 2014. Protokollene ble godkjent.  
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det kom inn en sak til eventuelt.  
 

 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 21: Orienteringer fra instituttleder 

Instituttleder orienterte om status for stillinger som er under utlysning. 

O-SAK 22: Ny struktur på masterprogrammet i psykologi 

Styret tok orienteringen til etterretning men ba om at det foretas en kvalitetssikring av tekstene for 

de enkelte studieprogrammene og deres emneporteføljer før søknad om endring av 

masterprogrammet oversendes SV-fakultetet. 

O-SAK 23: Prosess for arbeid med ny PSI-organisasjon 

Instituttleder orienterte om planen for stabsmøtet om dette temaet fredag 12. desember, samt plan 

for dialogen med fagforeninger og videre behandling i styret. Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 65: Årsplan 2015 

Vedtak: Instituttstyret stiller seg bak forslaget til årsplan for Psykologisk institutt for 2015-2017 med 

de endringsforslag som kom frem på møtet.  

V-SAK 66: Budsjett for Psykologisk institutt 2015 
Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2015 med de endringer som kom frem i møtet og tar 
langtidsprognosen 2015-2019 til etterretning. Det ble lagt inn 2 millioner kroner ekstra i 
forskningsmidler for hele langtidsbudsjettperioden.  

V-SAK 67: Valgt eller tilsatt instituttleder ved Psykologisk institutt 

Karine Skaret fremmet følgende motforslag til vedtaksforslaget som forelå i sakspapirene:  

 

Instituttstyret ved Psykologisk institutt går inn for å tilsette instituttleder i den neste lederperioden 



(2016-2019) i henhold til punkt 3.2. i instituttets administrasjonsreglement: «Hvis et flertall av 

instituttstyret ønsker det, kan instituttleder og nestleder tilsettes i samsvar med nærmere fastsatte 

regler vedtatt av universitetsstyret.» 

Forslaget ble vedtatt med seks (Skaret, Mathisen, Vassend, Torgalsbøen, Kongsvold og Mowinckel) 

mot tre (Borge, Monsen og Sundet) stemmer.   

Instituttleders forslag til vedtak «Instituttstyret ved Psykologisk institutt går inn for å beholde 

gammel ordning i spørsmålet om hvorvidt instituttleder skal velges eller tilsettes for neste 

lederperiode» falt dermed.  

V-SAK 68: Møteplan våren 2015 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt har møter på følgende tidspunkter vinteren og våren 

2015: tirsdag 20. januar 12:15-14:00, tirsdag 3. mars 12:15-14:00, tirsdag 21. april 12:15-14:00, 

tirsdag 19. mai 12:15-14:00 og tirsdag 23. juni 12:15-14:00. 

V-SAK 74: Nye satser i timeregnskapet 

Vedtak: PSI endrer på timesatsene for veiledning av masteroppgave og hovedoppgave med virkning 

fra 1.1.2015. De nye satsene er: 

 Veiledning av masteroppgave: 45 timer 

 Veiledning av hovedoppgave: 35 timer 

Studentene kan ha eksterne veiledere som skal lønnes med utgangspunkt i instituttets satser. 

 

Saker til behandling i lukket møte:  

Vedtakssaker:  

V-SAK 69: Tilsetting av vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 

Vedtak: Kristin Kragh tilsettes som vitenskapelig assisten tilknyttet ERC-prosjektet Emerge and 

decline of constructive memory - Life-span changes in a common brain network for imagination and 

episodic memory». Tilsettingen gjelder for perioden 2. januar 2015 til 31. desember 2015 og 

forutsetter ekstern finansiering.  

V-SAK 70: Tilsetting av professor II tilknyttet Psykologisk institutt og Lovisenberg diakonale sykehus 

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

innstille Bjørn Lau til stilling som professor II ved Psykologisk institutt uten forutgående kunngjøring. 

Tilsettingen gjelder for tre år med mulighet for forlengelse til fem år.  

V-SAK 71: Tilsetting av professor II tilknyttet Psykologisk institutt og Folkehelseinstituttet 

Saken utsettes til et senere møte 

V-SAK 72: Tilsetting av førsteamanuensis II tilknyttet Psykologisk institutt og Folkehelseinstituttet 

Saken utsettes til et senere møte  



V-SAK 73: Tilsetting av førsteamanuensis II tilknyttet Psykologisk institutt og Folkehelseinstituttet 

Saken utsettes til et senere møte 

V-SAK 75: Forlengelse av II-stilling tilknyttet Psykologisk institutt og Atferdssenteret 

Saken utsettes til et senere møte 

 

Eventuelt  

- Anne Kari Torgalsbøen etterlyste den varslede saken om fordeling av faste og midlertidige 

stillinger i tiden fremover. Instituttleder svarte at den vil komme opp på første møte i 2015, 

når budsjettet for 2015 er vedtatt. 


