
Innkalling til styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 10. november klokken 12.15-14:30 
 
 
Tilstede: Kjetil Sundet, Olav Vassend, Jon Monsen, Anne Kari Torgalsbøen, Francisco Pons, Frøydis 
Gjerpe Bekkedal, Nils Martin Sønderland, Malin Walin og Ingeborg Helle Vedde. 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref) og Nisma Mælum 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 6. oktober. Protokollen ble godkjent.  
Godkjenning av dagsorden. Det kom inn to saker til eventuelt.  
 
  
Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 29: Orienteringer fra instituttleder 

- valg til nytt instituttstyre for perioden 2016-2019 starter denne uken.  

O-SAK 30: Arbeidsgrupper og fremdrift, nye arealer ved PSI 

- arbeidet med å skaffe nye arealer går fremover. Vi er i sluttforhandlinger med utleier om leieavtale 

og oppussing. De nye avdelingslederne og studentene blir involvert i arbeidet med hvordan nytt areal 

skal brukes.  

O-SAK 31: Ny lederstruktur og organisering ved Psykologisk institutt: orientering om pågående arbeid 

Det jobbes for tiden blant annet med et opplegg for lederopplæring, samt nye nettsider.  

O-SAK 32: Referater fra programråd til orientering 

Styret tok referatene til etterretning. 

O-SAK 33: Revidert administrasjonsreglement PSI 
Styret tok det reviderte reglementet til etterretning. Saken sendes videre til fakultetsstyret.  
 
O-SAK 34: SFF-søknad fra Psykologisk institutt 
Det sendes en søknad fra PSI med PSI som vertsinstitutt. Søknaden utgår fra LCBC-gruppen. I tillegg 
er flere forskere involvert i søknader som koordineres fra andre institutter.  
 
 
Diskusjonsaker  
 

D-SAK 5: Årsplan 2016-2018 – hovedprioriteringer 
Instituttleder presenterte UiOs satsninger for 2016 og presenterte noen områder som han mente det 
er viktig for instituttet å jobbe med i det kommende året. Instituttstyrets medlemmer fikk anledning 
til å komme med innspill og forslag til prioriteringer for det kommende året. Saken vil legges frem 
som en vedtakssak på det siste styremøtet i 2015.  
 



Vedtakssaker 

V-SAK 73: Oppretting av nytt emne på profesjonsprogrammet  

Vedtak: Instituttstyret vedtar å støtte programrådet for profesjonsprogrammet i opprettelsen av det 

nye fordypningsemnet Psykoseforståelse og evidensbasert behandling på 11. semester. Ordningen 

med syv fordypningsemner evalueres etter ett år, dvs våren 2017. 

V-SAK 74: Kunngjøring av postdoktorstilling tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en postdoktorstilling i «Intergroup Relation 

studies» og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. 

 

Saker til behandling i lukket møte:  

 

Vedtakssaker 

 
V-SAK 75: Utnevning av ledere ved PSI for perioden 2016-2019 

Vedtak:  

Instituttstyret oppnevner følgende personer som avdelingsledere ved Psykologisk institutt: 

 Espen Røysamb – Fagavdeling bestående av utviklingspsykologi, helsepsykologi og 

personlighetspsykologi 

 Stein Andersson – Fagavdeling for kognitiv- og nevropsykologi 

 Ole Andre Solbakken – Fagavdeling for klinisk psykologi 

 Knut Inge Fostervold – Fagavdeling bestående av faggruppene metode, sosialpsykologi, 

arbeids- og organisasjonspsykologi og kultur- og samfunnspsykologi 

Instituttstyret oppnevner Tor Endestad som forskningsleder. 

Instituttstyret oppnevner Trine Waaktaar som utdanningsleder. Waaktaar vil også være stedfortreder 

for instituttleder og gjennom det ha fast plass i instituttstyret. 

Forslaget ble vedtatt med 8 (Sundet, Monsen, Vassend, Sønderland, Walin, Bekkedal, Torgalsbøen, 

Vedde) mot 1 (Pons) stemme. 

Følgende forslag falt med 1 mot 8 stemmer:  

Instituttstyret oppnevner Tor Endestad som forskningsleder. 

Instituttstyret oppnevner Trine Waaktaar som utdanningsleder. Waaktaar vil også være stedfortreder 

for instituttleder og gjennom det ha fast plass i instituttstyret. 

Når det gjelder oppnevning av avdelingsledere sender instituttstyret saken tilbake til fagmiljøene. De 

nye fagavdelingene bes om å foreslå en mannlig og en kvinnelig kandidat til vervet som 

avdelingsleder. Instituttleder fremmer saken for styret på nytt med et vedtaksforslag som sikrer en 

kjønnsbalanse hos avdelingslederne.  



 

V-SAK 76: Forlengelse i stilling som forsker (SKO1108) tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt forlenger Mads Lund Pedersen i stilling som forsker 

(SKO1108) i perioden 1.12.2015-30.6.2016. Stillingen forutsetter ekstern finansiering. Hvis Pedersen 

takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet. 

V-SAK 77: Tilsetting av forsker i 25 % stilling  
Vedtak: Atle Bjørnerud tilsettes som professor II/forsker i tilsammen 25 % stilling ved Psykologisk 
institutt. Tilsettingen gjelder for en periode på 2 år. 
 
V-SAK 78: Tilsetting av forsker i 25 % stilling 
Vedtak: Lars Nyberg tilsettes som professor II/forsker i til sammen 25 % stilling ved Psykologisk 
institutt. Tilsettingen gjelder for en periode på 2 år. 
 
V-SAK 79: Tilsetting av forsker i 25 % stilling  
Vedtak: Heidi Johansen Berg tilsettes som professor II/forsker i til sammen 25 % stilling ved 
Psykologisk institutt. Tilsettingen gjelder for en periode på 2 år. 
 

V-SAK 80: Tilsetting av stipendiat i atferdsgenetikk 

Vedtak: Instituttstyret tar vurderingen fra den sakkyndige komiteen til etterretning og vedtar å lyse 

ut stilling som stipendiat i atferdsgenetikk på nytt. Stillingen lyses ut internasjonalt.  

V-SAK 81: Innstilling av universitetslektor i kvantitativ metode 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at Anne Marie Halberg tilsettes i stilling som universitetslektor i kvantitativ metode.  Hvis 

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

V-SAK 82: Innstilling av førsteamanuensis i kvalitativ metode 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at Mona Iren Hauge tilsettes i stilling som førsteamanuensis i kvalitativ metode.  Hvis Hauge 

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

V-SAK 83: Innstilling av førsteamanuensis innen forebygging 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at Egil Nygaard tilsettes i stilling som førsteamanuensis i «the psychology of prevention».  

Hvis Nygaard takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for videre behandling.  

V-SAK 84: Innstilling av førsteamanuensis (vikar) i kultur/samfunnspsykologi 

Vedtak: Instituttstyret innstiller Anne Jansen til vikariat som førsteamanuensis i kultur- og 

samfunnspsykologi for perioden 1.1.2016-31.12.2016.  

V-SAK 85: Innstilling av førsteamanuensis (vikar) i kultur/samfunnspsykologi 

Vedtak: Instituttstyret innstiller Sigrun Marie Moss til vikariat som førsteamanuensis i kultur- og 

samfunnspsykologi for perioden 1.1.2016-31.12.2016.  

V-SAK 86: Tilsetting av førsteamanuensis II i personlighetspsykologi 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt tilsetter Line Gjerde i midlertidig stilling som 

førsteamanuensis II (20 % stilling) uten forutgående kunngjøring. Stillingen gjelder for en periode på 

tre år. 



V-SAK 87: Tilsettinger av stipendiater (1-3 stykker) tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Beverly Boos, Nikolai Eftedal og Claire Prendergast i stilling som 

stipendiat i sosialpsykologi. Stillingen gjelder for en periode på 3 eller 4 år, med 25 % undervisning i 

en fireårig tilsetting. To av stillingene forutsetter ekstern finansiering. Hvis en eller flere av de tre 

takker nei til stillingen går saken tilbake til instituttet for videre behandling. De andre innstilte må da 

intervjues.  

V-SAK 88: Tilsetting av postdoktor tilknyttet eksternt finansiert prosjekt  

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Alejandro Blenkmann i stilling som postdoktor i kognitiv 

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

tilsetting. Stillingen forutsetter ekstern finansiering. Hvis Blenkmann takker nei til stillingen går 

tilbudet videre til den neste innstilte. 

 

Eventuelt 

- Jon Monsen orienterte om at innføringen av e-journal på instituttets undervisningsklinikker 

vil bli noe forsinket grunnet tekniske problemer på serveren som skal brukes. Det jobbes for 

å løse dette.  

- Jon Monsen ønsket å vite om det er noe fremdrift i forhold til ønskene om mindre 

ombygginger i 2. etg vestfløy. Administrativ leder svarte at dette vil tas i sammenheng med 

de større ombyggingsprosjektene knyttet til O-sak 30.  


