
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 21. april klokken 12:15-14:45 på seminarrom S03-25 
 
Tilstede: Kjetil Sundet, Olav Vassend, Anne-Kari Torgalsbøen, Anne Inger Helmen Borge, Jon Monsen, 
Trine Kongsvold, Athanasia Monika Mowinckel, Karine Skaret, Øyvind Berg Hansen  
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Joakim Dyrnes (V-sak 25), Nisma Mælum 
 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 3. mars og 10. mars. Protokollene ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble meldt inn en sak under eventuelt.  
 

 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 9: Orienteringer fra instituttleder 

- Rene Huster og Inger Skjelsbæk er tilsatt som nye førsteamanuensiser ved PSI og tiltrer henholdsvis 

1. april og 1. juli 2015.  

- Flere av de utlyste førsteamanuensis-stillingene vil komme til behandling i styret innen sommeren.  

- På forrige ukes NPP-møte ble de felles retningslinjene for opprykk til professor revidert. Kravet til å 

ha veiledet minst en stipendiat frem til avlagt doktorgrad ble tydeliggjort. 

- Instituttet skal nå behandle søknad om opprykk i undervisningsstigen (lektor -> førstelektor). Det er 

også her behov for felles nasjonale retningslinjer.  

- Det foregår nå flere parallelle prosesser for å identifisere og satse på toppforskningsmiljøene i 

Norge. KD har bevilget ca 30 millioner til dette ved UiO, og NFR har i vårens FRIPRO-utlysning en egen 

søknadskategori for toppforskning. Fra PSI er LCBC foreslått inn i begge satsningene. 

- Det lyses denne uken ut masterstipend ved PSI, som et supplement til stipendet som allerede lyses 

ut til profesjonsstudentene.  

- Det blir personalkonferanse ved PSI 1-2. juni, og styrets medlemmer er også invitert.  

O-SAK 10: Orientering om tilbud om ekstraarealer for Psykologisk institutt 

Instituttet har fått tilbud om ekstra arealer i bygg som ikke ligger langt unna Harald Schjelderups hus. 

Ulike alternative muligheter for bruk av disse arealene blir nå vurdert.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 25: Ny lederstruktur og organisering ved Psykologisk institutt 

Vedtak 1: Innføring av fagavdelinger ved Psykologisk institutt  

Dagens faggrupper reorganiseres til et mindre antall fagavdelinger som ledes av en 

fagavdelingsleder. Fagavdelingene skal bestå av vitenskapelig ansatte som kan sies å ha faglige 



fellestrekk både når det gjelder forskning og undervisning. Det er også en målsetting at alle 

fagavdelinger skal levere undervisning inn på alle instituttets studieprogrammer. 

Det vil våren 2015 jobbes videre med fagavdelingenes endelige navn og sammensetning, i tett dialog 

med de ansatte. Det er et mål at antallet avdelinger og navn på avdelingene skal være klart innen 

midten av juni 2015.  

Vedtak 2: Innføring av et fjerdenivå med ledere ved Psykologisk institutt – fagavdelingsledere, 

undervisningsleder og forskningsleder 

Det foreslås at det innføres et fjerdenivå med ledere ved Psykologisk institutt. Disse lederne skal 

være a) fagavdelingsledere for instituttets fagavdelinger, b) undervisningsleder og c) forskningsleder.  

I månedene fremover skal det jobbes med å fylle disse lederrollene med innhold og skille de ulike 

lederrollenes ansvar og myndighet tydelig fra hverandre. Det må også jobbes videre med hvordan 

disse lederne skal rekrutteres.  

Vedtak 3: Undervisningsleder skal lede programråd(ene) ved Psykologisk institutt 

Vedtak 4: Styret skiller ut de store strategiske sakene i egne lengre møter 

For å få mer tid og prioritet til strategisk arbeid foreslås det at styret skiller ut de store strategiske 

sakene i egne lengre møter, 1-2 ganger per semester.  

Vedtak 5: Styret stiller seg bak ansvar og arbeidsoppgaver for prosjektleder og ressursgruppe, som 

beskrevet i kapittel 5 i notatet «Ny lederstruktur og organisering, Psykologisk institutt».  

 

V-SAK 26: Kunngjøring av stipendiatstilling tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

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

prosjektet Polygenetics of attention and effort: Uncovering brain circuit pathologies in schizophrenia, 

financed» og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 27: Kunngjøring av stipendiatstilling tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut 1-3 stipendiatstillinger tilknyttet prosjektet “A Relational 

Grammar of Social Forms», og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 20: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i «Social and Affective Neuroscience» (utsatt 

fra møtet 3. mars) 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at det lyses ut stilling som førsteamanuensis i «Social and Affective Neuroscience», i henhold 

til den vedlagte kunngjøringsteksten.  

 

Saker til behandling i lukket møte:  

 



V-SAK 28: Tilsetting av stipendiater (1-2 stillinger) i klinisk psykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Malin E. Olofsson og Brage Kraft som 

stipendiater i klinisk psykologi. Tilsettingen gjelder for 3 eller 4 år (med 25 % undervisning i en 4-årig 

stilling). Hvis Olofsson eller Kraft takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte osv. 

V-SAK 29: Tilsetting postdoktor tilknyttet eksternt finansiert prosjekt  

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Andreas Berg Storsve som postdoktor (3 år) 

tilknyttet LCBC. Hvis Storsve takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for videre 

behandling. Stillingen forutsetter ekstern finansiering.  

V-SAK 30: Tilsetting av postdoktor i psykologi 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Ingrid Funderud i stilling som postdoktor (3 eller 4 år, med 25 % 

undervisning i 4-årig tilsetting). Hvis Funderud takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet 

for videre behandling.  

V-SAK 31: Sammensetning av intervjukomite til vurdering av søkere til instituttlederstillingen ved 

Psykologisk institutt 

Vedtak: Instituttstyret vedtar følgende sammensetning av intervjukomite til vurdering av søkere til 

instituttlederstillingen ved Psykologisk institutt:  

 Prodekan Bjørn Erik Rasch (leder av komiteen) 

 Professor Bjørn Rishovd Rund 

 Professor Kristine Beate Walhovd 

 Førsteamanuensis Cato Bjørkli 

 Stipendiat Tone Kristine Hermansen 

 Studentrepresentant (studentene oppnevner selv) 

 En tjenestemannsrepresentant 

Forslaget ble vedtatt med 6 (Sundet, Vassend, Kongsvold, Mowinckel, Skaret, Berg-Hansen) mot 3 

stemmer (Monsen, Torgalsbøen, Borge).  

 

Følgende forslag fra Jon Monsen falt med 3 (Monsen, Torgalsbøen, Borge) mot 6 (Sundet, Vassend, 

Kongsvold, Mowinckel, Skaret, Berg-Hansen) stemmer:  

 

Intervjukomiteen styrkes med ytterligere en representant fra det kliniske miljøet (Kirsten Benum). 

Hun vil erstatte et av komiteens medlemmer som ikke kommer fra det kliniske miljøet. 

V-SAK 32: Tilsetting i stilling som postdoktor 

Vedtak: Instituttstyret vedtar at stillingen lyses ut på nytt pga. manglende kvalifiserte søkere.  

 

Eventuelt 

Nytt tidspunkt for neste styremøte: Styremøtet i mai flyttes til 26. mai klokken 12-15.  


