
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 21. januar klokken 12.15 – 13.15  
 
Tilstede: Kjetil Sundet, Anne Inger Helmen Borge, Olav Vassend, Jon Trygve Monsen, Stephen von 
Tetzchner, Athanasia Mowinckel, Trine Kongsvold, Karine Skaret.  
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref) 
Forfall: studentrepresentanten for BA/MA 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 10. desember 2013. Protokollen er godkjent.  
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt.  
 

Orienteringssaker 

O-SAK 1: Diverse orienteringssaker fra instituttleder 

- ny ledergruppe og nye programledere fra er på plass fra 1. januar 2014.  

- interne forskningsmidler for 2014 er nå fordelt. Til sammen ble det delt ut 3,5 millioner, samt 1 

million til vitenskapelige assistenter.  

- arbeidet med innføring av e-journal går videre. Vi jobber med å få på plass en samarbeidsavtale 

med universitetet i Umeå.  

- det er mange stillinger under utlysning og til vurdering i komiteer for tiden. Det planlegges også 

flere nye utlysninger i løpet av vinteren.  

- PSI må ta visjonen fra regjeringen om kommunepsykologien på alvor. Temaet «hva er forebygging, 

og driver PSI med det?» blir viktig dette året.  

- utvikling av phd-programmet blir et tema dette året. 

- Instituttet har fortsatt areal-utfordringer. Instituttleder setter nå ned en komite som sammen skal 

løse noen akutte utfordringer knyttet til behov for lab-arealer osv.  

O-SAK 2: Fellesløftet – et spleiselag mellom NFR og Universitetene. Instituttleder orienterte om 

prosessen og det foreløpige utfallet for PSIs vedkommende. Vi har tre prosjekter som er med i det 

såkalte fellesløftet. Det er foreløpig noe uklart hva som blir PSIs egenandel og hva føringene fra UiO 

sentralt blir. Instituttledelsen er innstilt på å få på plass en finansiering for alle tre prosjektene.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 1: Årsplan for Psykologisk Institutt 2014-2016 

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til årsplanen for Psykologisk Institutt for perioden 2014-2016, med 

de endringsforslagene som kom frem på møtet.  

V-SAK 2: Tilsetting av førsteamanuensis II ved PSI som en del av NORMENT-prosjektet 

Vedtak: Torill Ueland tilsettes i stilling som førsteamanuensis II (20 % stilling) som en del av 

Norment-samarbeidet. Tilsettingen gjelder for en periode på tre år med mulighet for forlengelse ut 

Norments femårige prosjektperiode. Stillingen forutsetter ekstern finansiering.  

 



 

V-SAK 3: Mandat og rutiner for lokalt skikkethetsutvalg 

Vedtak: Instituttstyret godkjenner det vedlagte mandatet for det lokale skikkethetsutvalget ved 

Psykologisk institutt, med de endringsforslag som kom på møtet.  

V-SAK 4: Mandat for internt forskningsetisk utvalg 

Vedtak: Instituttstyret godkjenner det vedlagte mandatet for det interne forskningsetiske utvalget 

ved Psykologisk institutt, med de endringsforslag som kom på møtet.  

 

 


