
 

Innkalling til styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 19. januar klokken 12.15-14:30 på styrerommet i Harald Schjelderups hus 
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Pål Ulleberg, Evalill Bølstad Karevold, Annika Melinder, Johanna 
Katarina Blomster, Bjørnar Hjulstad, Øyvind Berg Hansen, Malin Walin, Erik Stänicke (O-sak 1), 
Frøydis Bekkedal (O-sak 1), Svein Harald Milde (O-sak 1), Ann-Marie Glasø de Lange (O-sak 1), 
Gudleik Grimstad (O-sak 1), Nisma Mælum og Birgitte Bøgh-Olsen (ref) 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 8. desember 2015. Protokollen ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble meldt inn to saker under eventuelt.  
 

 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1: Opplæring av nytt PSI-styre.  

Fakultetsdirektør Gudleik Grimstad og administrasjonsleder/styrets sekretær Birgitte Bøgh-Olsen 

orienterte om styrets mandat, funksjon og arbeidsform.  

O-SAK 2: Rapport fra arbeidsgruppe som har jobbet med mulige endringer av bachelorprogrammet i 

psykologi 

Styreleder orienterte om at rapporten ble overlevert ledelsen i desember 2015. En plan for hvordan 

rapporten skal følges opp vil bli presentert på et senere møte. Det må gjøres en kostnadsvurdering av 

de forslagene som kommer frem i rapporten, og forslagene må også sees i sammenheng med andre 

planlagte prosesser innen utdanningsområdet. 

 

O-SAK 3: Svar på søknad om finansiering av forskerlinje i psykologi 

Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdannning har søkt KD om finansiering til å opprette 

forskerlinjer på profesjonsutdanningene i psykologi. KD har avslått denne søknaden.  

O-SAK 4: Innspill til opptaksregelverket til studieprogrammer 

Fakultetsstyret har vedtatt å støtte PSIs ønske om å innføre guttekvote (30 %) eller ett tilleggspoeng 

for gutter som søker profesjonsprogrammet i psykologi. Saken blir nå sendt videre til UiO-ledelsen, 

som vil ta stilling til hva de ønsker å gjøre med saken.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 1: Handlingsplan 2016 

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til handlingsplanen for 2016 med de endringsforslag som kom frem 

i møtet.  



 

V-SAK 2: Kunngjøring av dobbelkompetansestilling tilknyttet PSI og OUS 

Saken utsettes til et senere møte 

 

Saker til behandling i lukket møte: 

 

Vedtakssaker:  

V-SAK 3: Tilsetting av førsteamanuensis II i helsepsykologi 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt tilsetter Deborah Reas i stilling som førsteamanuensis II (20 

%).  Tilsettingen gjelder for 3 år med anledning til 2 års forlengelse. 

V-SAK 4: Tilsetting av postdoktor i klinisk barnepsykologi 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Ane-Marte Solheim Skar i stilling som postdoktor i klinisk 

barnepsykologi. Stillingen gjelder for en periode på 3 år og forutsetter ekstern finansiering.  

V-SAK 5: Tilsetting av postdoktor i sosialpsykologi 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Jonas Rønningsdalen Kunst i stilling som postdoktor i sosialpsykologi. 

Stillingen gjelder for en periode på 31 måneder. Det vil vurderes å legge til undervisningsplikt i 

stillingen. Stillingen forutsetter ekstern finansiering. Hvis Kunst takker nei til stillingen går saken 

tilbake til instituttet for videre behandling. Innstilte nummer to må da intervjues.  

 

Eventuelt 

- Møteplan for styret våren 2016: April-møtet flyttes til 26. april klokken 10-15. 

- Informasjon om oppstart for ny organisasjonsstruktur: PSI er så vidt i drift med ny 

avdelingsstruktur og nye avdelingsledere. Hele ledelsen var på et to dagers oppstartsseminar 

i uke 2 som var veldig nyttig for hele gruppen. Ledergruppen består av avdelingslederne, 

forskningsleder, utdanningsleder og instituttleder, samt lederne i administrasjonen. Gruppen 

møtes til ledermøte annenhver uke. I tillegg møtes arbeidsutvalget (instituttleder, 

forskningsleder, utdanningsleder, administrasjonsleder) ukentlig onsdag morgen. Den nye 

organisasjonsstrukturen er nå synlig på våre nettsider, og der blir også de nye fagavdelingene 

presentert: http://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/ 

http://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/

