
 

Innkalling til styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 26. august klokken 12.15-14:00 på styrerommet i Harald Schjelderups hus 
 
Tilstede: Kjetil Sundet, Anne Inger Helmen Borge, Olav Vassend, Jon Trygve Monsen, Anne-Kari 
Torgalsbøen, Trine Kongsvold, Athanasia Monika Mowinckel, Nina Chung Mathiesen, Karine Skaret.  
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Nisma Mælum 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 25. juni og 11. august 2014. Protokollene ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble meldt inn tre saker under eventuelt.  
 

Orienteringssaker 

O-SAK 11: Orienteringer fra instituttleder 

- Psykologisk institutt har blitt invitert til å delta i utformingen av UiOs livsvitenskapssatsning. 

Instituttleder skal delta i en arbeidsgruppe som skal utforme et forslag til innhold i denne satsningen.  

- Instituttet takket av hele 6 emeritier på fakultetets emeritimiddag 20. august.  

- De lokale lønnsforhandlingene for 2014 starter opp i disse dager.  

- Arbeidet med ny organisasjonsstruktur ved PSI går fremover. Saken skal diskuteres i ledermøte 4. 

september og på allmøte 9. september.  

- Arbeidet med å innrede nytt kontorlandskap for instituttets emeritier er i ferd med å sluttføres. De 

flytter inn på det nye landskapet i begynnelsen av september.  

- Det er mye sykefravær og nye ansatte i administrasjonen for tiden.  

O-SAK 12: Ansettelser ved PSI i denne styreperioden 

Styret tok saken til etterretning. Representantene Torgalsbøen, Monsen og Vassend vil utarbeide et 

forslag til hvordan saken kan følges opp i styret.  

 

O-SAK 13: Antallet uteksaminerte masterstudenter i perioden 2006-2014 

Styret tok saken til etterretning.  

 

O-SAK 14: Orientering om videre arbeid med tilsettingssak 

Instituttleder orienterte styret om arbeidet med tilsetting av ny førsteamanuensis i helsepsykologi. 

Styret tok saken til etterretning. Saken vil bli fulgt opp i et senere styremøte.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 42: Tilsetting av postdoktor på eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Jennifer Anne Sheehy-Skeffington i stilling som postdoktor tilknyttet 

det eksternt finansierte prosjektet «The Relational Grammar of Social Life». Tilsettingen gjelder for 

en periode på 3 år og forutsetter ekstern finansiering.  

V-SAK 43: Tilsetting av 1-2 stipendiater i psykologi 

Vedtaksforslag 1 (fremmet av Jon Monsen i møtet): Instituttstyret tilsetter 2 stipendiater i psykologi. 



Instituttstyret vedtar at klinisk psykologi og kultur- og samfunnspsykologi skal prioriteres og at hvert 

område tildeles en stilling hver. Hvis de aktuelle innstilte søkerne innenfor disse områdene, takker 

nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for ny behandling.  

Forslaget falt med 2 mot 7 stemmer 

Vedtaksforslag 2: Instituttstyret tilsetter 2 stipendiater i psykologi. Instituttstyret legger 

vitenskapelige kriterier til grunn for rangeringen. Knut Eiliv Ødegård Øverbye og Thomas Hagen 

tilsettes i stillinger som stipendiater i psykologi. Hvis en eller begge av disse takker nei til stillingen, 

går tilbudet videre til neste innstilte osv. Hvis også innstilte nummer fem takker nei, går saken tilbake 

til instituttet for ny behandling.  

Forslaget ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer 

V-SAK 44: Utlysning av stipendiat-stilling tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en postdoktorstilling tilknyttet det eksternt finansierte 

prosjektet «Neurocognitive plasticity – Lifespan Mechanisms of Change.» og godkjenner den vedlagte 

kunngjøringsteksten.  

V-SAK 45: Behov for ekstra (midlertidig) bemanning i administrasjonen 
Vedtak: Instituttstyret vedtar å øke bemanningen i administrasjonen med en 100 % stilling i ett år fra 
ca 1. oktober 2014. Stillingen vil være en prosjektstilling i påvente av endelig organisering av nye 
administrative ansvarsområder faller på plass.  
 
 

Eventuelt 

- Ny dato for styremøte i desember: 8. desember kl 12.15-14 

- Meldt inn av Anne-Kari Torgalsbøen: De sakkyndige komiteene som skal vurdere søkere til 

stillinger ved PSI bør utstyres med en mal for hvordan dette skal gjøres. Administrasjonen 

følger opp saken. 

- Meldt inn av Anne-Kari Torgalsbøen: Ventilasjonen i deler av bygget fungerer ikke som den 

skal. 

 


