
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 23. juni klokken 12:15-14:00 
 
Tilstede: Kjetil Sundet, Olav Vassend, Anne Inger Helmen Borge, Jon Monsen, Espen Røysamb, Trine 
Kongsvold, Athanasia Monika Mowinckel, Øyvind Berg Hansen, Karine Skaret 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref) 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 26. mai. Protokollen ble godkjent.  
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent 
 

  
Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 16: Orienteringer fra instituttleder 

- Førsteamanuensis Thomas Espeseth har kommet videre til runde to med søknad til ERC starting 

grant. 

- Faggruppen for kultur/samfunn har fått tildelt midler fra NFRs SAMANSVAR-program til et prosjekt 

som koordineres fra TIK-senteret ved SV-fakultetet.  

- Instituttet utreder i samarbeid med fakultetet mulighetene for opprykk til førstelektor for våre 

universitetslektorer som er tilknyttet klinisk ferdighetstrening.  

O-SAK 17: Orientering om reviderte retningslinjer for søknad om professoropprykk 
Instituttleder orienterte om to endringer i retningslinjene, som er en tydeliggjøring av tidligere 
formuleringer. Retningslinjene er godkjent av Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning og vil 
gjelde for alle de fire store psykologimiljøene i Norge. Den nye versjonen av retningslinjene vil legges 
ut på våre nettsider.  
 
O-SAK 18: Orientering om tildeling av midler fra KD-satsning om å utvikle verdensledende 
forskningsmiljøer.  

I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget 31,2 millioner til UiO for å utvikle flere verdensledende 
miljøer. På universitetsstyremøtet 23. juni ble fem miljøer valgt ut, og forskningsgruppen LCBC er ett 
av dem. Dette innebærer en bevilgning på 5-7 millioner kroner per år i 5-10 år. Midlene skal benyttes 
til rekruttering av internasjonale toppforskere for å styrke fagmiljøene og forskningen ved UiO.  

Kristine Walhovd og Anders Fjell fikk i tillegg universitetets forskningspris for 2015 på det samme 
universitetsstyremøtet. Vi gratulerer! 

 
O-SAK 19: Arealsituasjonen: fremdrift og avgjørelse om hvem flytter 
Administrativ leder orienterte om at det forhandles med ulike fagmiljøer om hvem som skal flytte inn 
i lokalene som blir ledige i 1. etg vestfløy neste år. Arbeidet vil fortsette etter sommerferien.  
 
O-SAK 20: Orientering om status for styrets plan for utlysning av stipendiat- og postdoktorstillinger 
2015/2016  



Styret tok orienteringen til etterretning og støttet de korrigeringer av planen som instituttleder 
foreslo.   
  

Vedtakssaker 

V-SAK 45: Ny lederstruktur og organisering ved Psykologisk institutt 

Vedtak: 

Vedtak 1: Nytt organisasjonskart  

Det opprettes 4 fagavdelinger som ledes av fagavdelingsledere. Fagavdelingslederne sitter i 

ledergruppen sammen med instituttleder, undervisningsleder, forskningsleder og 

administrasjonsleder. Den nye organisasjonen trer i kraft 1.1.2016. 

De fire fagavdelingene: 

 Fagavdeling for klinisk psykologi 

 Fagavdeling for kognitiv og nevropsykologi 

 Fagavdeling for utvikling-, helse- og personlighetspsykologi 

 Fagavdeling for metode, sosialpsykologi, kultur- og samfunnspsykologi, arbeids- og 

organisasjonspsykologi 

Medlemmene i de nye fagavdelingene vil høsten 2015 bli invitert til å utvikle navn for sine 

avdelinger. 

Vedtak 2: Beskrivelse av oppgaver og myndighet for fagavdelingsleder 

Fagavdelingsleder skal ha følgende ansvar og myndighet: 

 Avdelingsleder har ansvar for koordinering av avdelingens undervisningsressurser, ha 

oversikt over undervisningstilbudet, samt utvikling av undervisningen i avdelingen. 

 Avdelingsleder foretar en overordnet faglig prioritering av bruk av avdelingens ressurser og 

avanserte vitenskapelige utstyr. 

 Avdelingsleder skal legge til rette for forskning og utvikling av forskning i avdelingen. 

 Avdelingsleder har personalansvar for ansatte i sin avdeling bortsett fra stipendiater 

avdelingsleder er veileder for. 

 Avdelingsleder skal i dialog med de ansatte i avdelingen, utarbeide et forslag til 

rekrutteringsplan for sin avdeling. 

 Avdelingsleder skal komme med forslag til kunngjøringstekster for ledergruppen, nedsette 

komiteer ved ansettelser i sin avdeling og sørge for en god oppstart for nyansatte i 

avdelingen. 

 Avdelingsleder sitter i ledergruppen og skal bidra i budsjett- og planarbeidet ved instituttet. 

Vedtak 3: Stedfortreder for fagavdelingsleder 

Hver fagavdeling kan etter en nærmere vurdering ha en stedfortreder for avdelingsleder.  

 



V-SAK 46: Kunngjøring av stilling som professor II/førsteamanuensis II tilknyttet PSI og Vestre Viken 

helseforetak 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en professor II / førsteamanuensis II tilknyttet 

Psykologisk institutt og Vestre Viken helseforetak og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten.  

V-SAK 47: Kunngjøring av stipendiatstilling i kognitiv nevropsykologi  

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

og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten.  

V-SAK 48: Kunngjøring av stipendiatstilling i atferdsgenetikk 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stipendiatstilling i atferdsgenetikk og 

godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. 

V-SAK 49: Kunngjøring av stipendiatstilling i arbeids- og organisasjonspsykologi 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stipendiatstilling i arbeids- og 

organisasjonspsykologi og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten, med noen mindre språklige 

korreksjoner. 

V-SAK 52: Møteplan høsten 2015 

Vedtak: Instituttstyret har følgende møtetidspunkter høsten 2015: 1. september klokken 9-13, 6. 

oktober klokken 12-15, 10. november klokken 12-15 og 8. desember klokken 12-15.  

 

 
Saker til behandling i lukket møte:  

 

Diskusjonssaker 

D-SAK 4: Evaluering av styrets arbeid i inneværende styreperiode 

Styret diskuterte arbeidsform og samarbeid i den inneværende styreperioden. Det vil bli laget en 

oppsummering som det neste styret får til orientering.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 50: Tilsetting av stipendiat (1-2 stillinger) innen forebyggingspsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Vidar Ulset Sandsaunet og Liv Norum i stilling 

som stipendiat i forebyggingspsykologi. Tilsettingen gjelder for en periode på 3 eller 4 år (med 25 % 

undervisning). Hvis en eller begge takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte.  

V-SAK 51: Tilsetting av førsteamanuensis II tilknyttet Sørlandet sykehus HF 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Vegard Øksendal Haaland i stilling som 

førsteamanuensis II ved Psykologisk institutt. Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år med mulighet 

for forlengelse til 5 år. Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering.  

 


