
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 1. september klokken 09.15-13:00. 
 
Tilstede: Kjetil Sundet, Olav Vassend, Anne Inger Helmen Borge, Jon Monsen, Anne Kari Torgalsbøen, 
Trine Kongsvold, Athanasia Monika Mowinckel, Øyvind Berg Hansen, Karine Skaret 
Fra administrasjonen: Joakim Dyrnes (O-sak 23, V-sak 53,54 og 55), Svein Harald Milde (V-sak 57), 
Nisma Mælum og Birgitte Bøgh-Olsen (ref) 
  
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 23. juni og 1. juli. Protokollen ble godkjent.  
Godkjenning av dagsorden. Følgende endringer ble godkjent: Sakene O-sak 23, V-sak 53,54 og 55 
behandles samlet og først i møtet. Deretter tas de andre sakene i kronologisk rekkefølge.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 
 

Orienteringssaker 

O-SAK 21: Orienteringer fra instituttleder 

- UiOs forskningspris deles ut til PSI-professorene Kristine Walhovd og Anders Fjell onsdag 2. 

september.  

- Instituttledelsen jobber fortsatt med ordninger for å bedre kjønnsbalansen på cand.psychol-

programmet. Instituttet har søkt om midler til å arrangere en ny guttedag. I tillegg skal saken om 

kjønnsbalanse på helseprofesjonsutdanningene diskuteres i UiOs koordineringsgruppe for likestilling 

9. september; http://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/personal/likestillingsarbeid/koordineringsgruppe/index.html 

- Det ser ut til at PSI får 21-22 disputaser i 2015. 

O-SAK 22: Orientering om arbeidet for å få ekstra arealer for Psykologisk institutt 
Psykologisk institutt planlegger å leie 3 etasjer i Forskningsveien 3b. Instituttet kan overta lokalene 
fra ca. 1. januar 2016. Lokalene må da pusses opp før noen kan flytte inn i dem. Det settes ned en 
komite som får ansvaret for å planlegge bruken av nye arealer og frigjorte arealer i Harald 
Schjelderups hus.  
 
O-SAK 23: Ny lederstruktur og organisering ved Psykologisk institutt: Orientering om planlagt 
administrativ støtte når ny PSI-organisering trer i kraft 
Instituttstyret tok orienteringen til etterretning.  

Vedtakssaker 

V-SAK 53: Ny lederstruktur og organisering ved Psykologisk institutt: stillingsbeskrivelser for 

forskningsleder og undervisningsleder  

Vedtak: Beskrivelse av oppgaver og myndighet for undervisningsleder. Undervisningsleder skal ha 

følgende oppgaver og myndighet: 

 Ansvar for helheten ved undervisningen som tilbys ved PSI og lede instituttets 

studieprogrammer 

 Lede PSIs programråd 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/likestillingsarbeid/koordineringsgruppe/index.html
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/likestillingsarbeid/koordineringsgruppe/index.html


 Samarbeide med avdelingsledere om utvikling av undervisnings- og eksamensformer 

 Ansvar for kvalitetssikring av studieprogrammene 

 Møte i fakultetets Forum for studiespørsmål 

 Sitte i ledergruppen ved PSI 

Beskrivelse av oppgaver og myndighet for forskningsleder. Forskningsleder skal ha følgende oppgaver 

og myndighet: 

 Ha strategisk ansvar og koordineringsansvar for forskningsvirksomheten ved instituttet 

 Lede instituttets forskningsutvalg 

 Ansvarlig for instituttets arbeid med forskningsetikk 

 Ansvarlig for ph.d.-utdanningen ved PSI 

 Ansvarlig for karriereveiledning for midlertidig ansatte 

 Ha personalansvar for stipendiater avdelingsledere er veileder for. 

 Jobbe strategisk for at instituttet skal øke andelen ekstern finansiering 

 Medlem av programrådet for ph.d.-programmet ved SV-fakultetet 

 Sitte i ledergruppen ved PSI 

V-SAK 54: Ny lederstruktur og organisering ved Psykologisk institutt: metode for rekruttering av 

avdelingsledere, forskningsleder og undervisningsleder 

Vedtak:  

Rekruttering avdelingsledere: Instituttleder fremmer i samråd med fagavdelingene forslag om nye 

avdelingsledere til styret. Kun fast vitenskapelig tilsatte som er valgbare til instituttstyret kan 

oppnevnes som avdelingsleder.  

I forkant av instituttleders innstilling, skal instituttleder søke råd hos de fire avdelingene. Styret 

behandler innstillingen i sitt første møte på nyåret.  

Vedlagt innstillingen fra instituttleder til styret, skal det ligge en beskrivelse av hvordan prosessen 

med å hente innspill har vært, samt en begrunnelse for innstillingen. 

Rekruttering av undervisnings- og forskningsleder: Instituttleder fremmer forslag om forsknings- og 

undervisningsleder til styret. Kun fast vitenskapelig tilsatte som er valgbare til instituttstyret kan 

oppnevnes som undervisnings- og forskningsleder. I forkant av styrebehandlingen skal instituttleder 

søke råd i fagmiljøene.  

Nestleder ved instituttet vil være enten forsknings- eller undervisningsleder. Nestleder godkjennes av 

styret etter forslag fra instituttleder. 

Vedlagt innstillingen fra instituttleder til styret, skal det ligge en beskrivelse av hvordan prosessen 

med å hente innspill har vært, samt en begrunnelse for innstillingen. 

Det er et mål å få rekruttert undervisnings- og forskningsleder for den kommende lederperioden 

innen utgangen av inneværende år.  

 



V-SAK 55: Ny lederstruktur og organisering ved Psykologisk institutt: Styresammensetning i 

styreperioden 2016-2019 

Vedtak:  

I styreperioden 2016-2019, vil styret bestå av 9 medlemmer og være sammensatt på følgende måte. 

 Instituttleder 

 Nestleder 

 3 fast vitenskapelig ansatte 

 1 midlertidig vitenskapelig ansatt 

 1 teknisk/administrativt ansatt 

 2 studenter 

Varaer: Det velges minst én vararepresentant for det teknisk-administrative personalet. For hver av 

de øvrige grupper velges minst to vararepresentanter.  

V-SAK 56: Oppnevning av medlemmer til valgkomite til instituttstyret 2016-2019.  

Vedtak: Følgende personer oppnevnes til valgkomite for gruppen fast vitenskapelig ansatte til 

instituttstyret for perioden 2016-2019: Mona Bekkhus, Margrete Seeger Halvorsen, Knut Inge 

Fostervold og Stein Andersson.  

V-SAK 57: Kommunikasjonsplan for Psykologisk institutt 

Vedtak: Instituttstyret stiller seg bak den foreslåtte kommunikasjonsplanen for Psykologisk institutt 

med de endringsforslagene som kom frem i møtet.   

V-SAK 58: Kunngjøring av postdoktor i kognitiv nevrovitenskap tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en postdoktorstilling i kognitiv 

nevropsykologi og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. 

V-SAK 59: Kunngjøring av postdoktor i kognitiv nevrovitenskap tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en postdoktorstilling i kognitiv 

nevrovitenskap og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. 

 

Saker til behandling i lukket møte:  

Vedtakssaker 

V-SAK 60: Innstilling av universitetslektor i kultur- og samfunnspsykologi  

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at Peder Kjøs tilsettes i vikariat som universitetslektor i 100 % stilling fra 4. januar 2016 til 3. 

januar 2017. Hvis Kjøs takker nei til stillingen går saken tilbake til instituttet for videre behandling.  

V-SAK 61: Innstilling av professor II i kultur- og samfunnspsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at Jaan Valsiner tilsettes i stilling som professor II ved Psykologisk institutt, uten forutgående 

kunngjøring.   Tilsettingen gjelder for en periode på tre år (fra 1.1.2016), med mulighet for 

forlengelse til fem år.  



V-SAK 62: Innstilling av førsteamanuensis i klinisk barnepsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at Krister Westlye Fjermestad tilsettes i stilling som førsteamanuensis i klinisk 

barnepsykologi. Hvis Fjermestad takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte. Hvis 

også innstilte nummer 2 takker nei går saken tilbake til instituttet for videre behandling. 

V-SAK 63: Innstilling av førsteamanuensis i klinisk nevropsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at Anne-Kristin Solbakk tilsettes i stilling som førsteamanuensis i klinisk nevropsykologi. Hvis 

Solbakk takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte. Hvis også innstilte nummer 2 

takker nei går saken tilbake til instituttet for videre behandling.  

Forslaget ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

Det alternative vedtaksforslaget «Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet at Jens Egeland tilsettes i stilling som førsteamanuensis i klinisk 

nevropsykologi. Hvis Egeland takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte» falt med 1 

mot 8 stemmer.  

V-SAK 64: Innstilling av førsteamanuensis i helsepsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det samfunnsvitenskapelige 

fakultetet at Silje Reme tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i helsepsykologi. Hvis Reme 

takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte. 

Forslaget ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

Det alternative vedtaksforslaget «Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det 

samfunnsvitenskapelige fakultetet at Silje Reme tilsettes i et 4-årig vikariat som førsteamanuensis i 

helsepsykologi. Hvis Reme takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte.» falt med 1 

mot 8 stemmer.  

V-SAK 65: Tilsetting av postdoktor i klinisk psykologi 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Kristin Haabrekke i stilling som postdoktor i klinisk psykologi. 

Stillingen gjelder for en periode på 3 eller 4 år, med 25 % undervisning i en fireårig tilsetting. Hvis 

Haabrekke takker nei til stillingen går saken tilbake til instituttet for videre behandling.  

V-SAK 66: Tilsetting av stipendiat i kognitiv nevrovitenskap 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Liisa Raud i stilling som stipendiat i kognitiv nevrovitenskap. Stillingen 

gjelder for en periode på 3 eller 4 år, med 25 % undervisning i en fireårig tilsetting. Hvis Raud takker 

nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte osv.  

 

Eventuelt 

Dette møtet var det siste for representantene Karine Skaret og Athanasia Monika Mowinckel. 

Styreleder benyttet anledningen til å takke for god innsats som styremedlemmer ved PSI.  


