
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 20. januar klokken 12.15-15:15 
 
Tilstede: Kjetil Sundet, Anne Inger Helmen Borge, Olav Vassend, Jon Trygve Monsen (frem til kl 13), 
Anne-Kari Torgalsbøen, Trine Kongsvold, Athanasia Monika Mowinckel, Karine Skaret, Øyvind Berg 
Hansen  
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref) 
 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 8. desember 2014. Protokollen ble godkjent.  
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

Orienteringssaker 

O-SAK 1: Orienteringer fra instituttleder 

- SV-fakultetet skal gjennomgå sin finansieringsmodell. PSI er representert i arbeidsgruppen med 

administrativ leder Birgitte Bøgh-Olsen.  

- UHR jobber nå med en utredning og gjennomgang av praksiselementet i helseutdanningene.  

- PSI arrangerer guttedag som et forsøk på å rekruttere flere gutter til profesjonsutdanningen i 

psykologi. Arrangementet finner sted 5. mars, og det er stor interesse rundt arrangementet.  

- SV-fakultetet arrangerer debattmøte om valgt eller tilsatt dekan fredag 30. januar.  

- Instituttledergruppen ved SV-fakultetet var på besøk ved Københavns universitet i uke 3. Det blir 

gjenvisitt på PSI fra instituttlederen ved Institutt for psykologi i København.  

O-SAK 2: Revidert administrasjonsreglement for Psykologisk institutt 

Reglementsendringen er knyttet til styrets vedtak 8. desember om å gå over til tilsatt instituttleder 

ved PSI. Styret tok orienteringen til etterretning. Reglementet sendes videre til fakultetsstyret og 

universitetsstyret for endelig godkjenning.  

 

O-SAK 3: Fremdrift, tilsetting av instituttleder ved Psykologisk institutt 

Styret stilte seg bak den skisserte fremdriftsplanen. Styret ønsker på neste møte å bestemme hvem 

som skal sitte i søkekomite og intervjukomite. 

O-SAK 4: Brev fra klinisk faggruppe i forbindelse med overgang fra valgt til tilsatt ledelse ved PSI.  

Styret tok brevet til etterretning. Styrets sekretær skriver et svar på brevet. Både brevet og svaret 

gjøres tilgjengelig på instituttets nettsider.  

 

Diskusjonssaker 

D-SAK 1: Prosess for overgang til ny PSI-organisasjon 

Styret diskuterte fremdriftsplan for overgang til ny PSI-organisasjon, samt plan for involvering av de 



ansatte ved PSI. Faggruppene vil i februar bli oppfordret til å komme med innspill før styrebehandling 

3. mars (diskusjon) og 21. april (vedtak). Mellom disse to møtene må saken også drøftes med 

fagforeningene. Fremdriftsplanen vil bli revidert i henhold til de innspill som kom i møtet og gjøres 

tilgjengelig for alle ansatte.  

 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 1: Handlingsplan 2015 

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til handlingsplanen for 2015, med de endringene som ble foreslått i 

møtet. Planen legges ut på instituttets hjemmesider. Karine Skaret ønsket ikke at det i 

handlingsplanen skulle stå noe om at instituttet vil jobbe videre for å få inn ekstrapoeng for det 

underrepresenterte kjønn på profesjonsprogrammet. Det ble likevel stående, siden styret for øvrig 

ønsket dette tiltaket.  

V-SAK 2: Fordeling av stillinger i 2015 
Vedtak: Instituttstyret stiller seg bak den foreslåtte planen for utlysning av vitenskapelige stillinger 
ved PSI i 2015. Kunngjøringstekster for de enkelte stillingene vil bli behandlet av styret på senere 
møter.  
 

V-SAK 4: Kunngjøring av stilling som instituttleder ved Psykologisk institutt 

Vedtak:  

Jon Monsen fremmet følgende forslag: Instituttstyret utsetter behandling av denne saken inntil ny 

organisasjonsplan foreligger.  

Forslaget falt med 1 (Monsen) mot 8 (Sundet, Borge, Vassend, Torgalsbøen, Kongsvold, Mowinckel, 

Skaret, Hansen) stemmer. 

Anne Kari Torgalsbøen fremmet følgende forslag til endring i kunngjøringsteksten: Det bør være et 

krav til søkerne at de må være godkjent norsk psykolog.  

Forslaget ble vedtatt med 5 (Torgalsbøen, Sundet, Borge, Vassend, Monsen) mot 2 (Skaret, Hansen) 

stemmer. To representanter (Kongsvold, Mowinckel) avsto fra å stemme. 

(Jon Monsen forlot her møtet fordi han hadde undervisning) 

Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet at det 

lyses ut stilling som instituttleder ved Psykologisk institutt. Kunngjøringsteksten sendes til styret for 

endelig godkjenning via e-post før saken oversendes SV-fakultetet.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

V-SAK 5: Kunngjøring av førsteamanuensisstilling i klinisk barnepsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at det lyses ut stilling som førsteamanuensis i klinisk barnepsykologi, i henhold til den 

vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 6: Kunngjøring av førsteamanuensisstilling i klinisk nevropsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det samfunnsvitenskapelige 



fakultet at det lyses ut stilling som førsteamanuensis i klinisk nevropsykologi, i henhold til den 

vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 7: Kunngjøring av førsteamanuensisstilling i metode 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at det lyses ut stilling som førsteamanuensis i metode, i henhold til den vedlagte 

kunngjøringsteksten.  

V-SAK 8: Kunngjøring av universitetslektorstilling i metode 

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte 3. mars.  

 

Saker til behandling i lukket møte:  

 

Vedtakssaker:  

V-SAK 9: Tilsetting av vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Luigi Angelo Mendoza Maglanoc som 

vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC. Tilsettingen gjelder for ett år og forutsetter ekstern 

finansiering.  

V-SAK 10: Tilsetting av førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at Inger Skjelsbæk tilsettes i stilling som førsteamanuensis i kultur og samfunnspsykologi. 

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

V-SAK 11: Tilsetting av postdoktor tilknyttet LCBC 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Roser Sala Lloonch som postdoktor (3 år) 

tilknyttet LCBC. Hvis Lloonch takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte osv. 

Stillingen forutsetter ekstern finansiering.  

V-SAK 12: Tilsetting av førsteamanuensis II i personlighetspsykologi 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt godkjenner bedømmelsen og tilsetter Kristin Brun Gustavson 

i midlertidig stilling som førsteamanuensis II (20 % stilling) uten forutgående kunngjøring. Stillingen 

gjelder for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse til fem år. 

V-SAK 13: Tilsetting av førsteamanuensis II i personlighetspsykologi 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt godkjenner bedømmelsen og tilsetter Ragnhild Bang Nes i 

midlertidig stilling som førsteamanuensis II (20 % stilling) uten forutgående kunngjøring. Stillingen 

gjelder for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse til fem år. 

V-SAK 14: Tilsetting av professor II i personlighetspsykologi 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt godkjenner bedømmelsen for opprykk til professor etter 

kompetanse innenfor fagområdet personlighetspsykologi og helsepsykologi for Eivind Ystrøm, og 

tilsetter Ystrøm i midlertidig stilling som professor II uten forutgående kunngjøring. Stillingen gjelder 

for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse til fem år. 



V-SAK 15: Forlengelse i stilling som professor II 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt forlenger Terje Ogdens stilling som professor II ved 

Psykologisk institutt med to år. Forlengelsen forutsetter at en avtale med Atferdssenteret om 

finansiering av stillingen er på plass før oppstart.  

V-SAK 16: Tilsetting av stipendiat ved Psykologisk institutt 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Maj Kristoffersen Egeland i stilling som 

stipendiat i klinisk psykopatologi. Tilsettingen gjelder for en periode for 3 eller 4 år (med 25 % 

undervisning i en fireårig tilsetting). Hvis Egeland takker nei til stillingen går saken tilbake til 

instituttet for videre behandling. Den andre innstilte søkeren må da intervjues.  

 


