
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 21. juni klokken 12.15-15:00 
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Pål Ulleberg, Tine Jensen, Evalill Karevold Bølstad, 
Johanna Blomster, Bjørnar Hjulstad, Øyvind Berg-Hansen, Malin Wallin. 
Fra administrasjonen: Mija Nikolaisen, Birgitte Bøgh-Olsen (ref) 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 31. mai 2016. Protokollen ble godkjent. 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. En sak under eventuelt.  
 

 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 22: Orienteringssaker fra instituttleder 

- Det pågår en debatt i Aftenposten knyttet til en disputas ved PSI i uke 24. Debatten er 

knyttet til når i forskningsprosessen forskningsresultater kan offentliggjøres.  

- PSI er i dialog med Norment om PSIs rolle i dette SFFet når de nå søker om finansiering for 

ytterligere en femårsperiode.  

- DK-stillingen som er utlyst i samarbeid med Sunnaas sykehus har tatt lang tid, men nå er 

innstillingen klar.  

- PSIs ledergruppe og noen forskere fra hver avdeling skal på studiereise til Brussel for å lære 

mer om EU-finansiering i september.  

- Det er ønskelig å gå ut tidlig til de ansatte med informasjon om kriterier for utlysning av 

forskningsmidler for 2017. Utlysningene må være i tråd med strategien som skal vedtas i 

høst.  

 

O-SAK 23: Orienteringssaker fra utdanningsleder 

- Fakultetet jobber nå med opprettelse av de eksterne komiteene som skal evaluere våre 

studieprogrammer.  

- Denne uken skal PSI-ledelsen ha et møte med OUS om praksisplasser for våre psykolog-

studenter.  

- PSI arrangerte to flotte vitnemålsutdelinger for våre ferske kandidater i forrige uke.  

 

Diskusjonssaker 

D-SAK 4: Arbeidet med strategi for PSI 

Instituttstyret stilte seg bak forslaget til videre prosess for arbeidet med strategi for PSI. 

Styret ga også uttrykk for at strategisamlingen for instituttets ansatte i begynnelsen av juni 

hadde vært vellykket.  

 



 

Vedtakssaker 

V-SAK 31: Opprettelse av ny stilling i administrasjonen ved PSI 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å opprette en ny fast stilling i administrasjonen ved PSI, 

knyttet til forskningsadministrativ støtte. 

V-SAK 32: Organisering av LCBC-gruppen ved PSI 
Vedtak: Forskningsgruppen LCBC opprettes som et senter ved PSI. Senteret etableres for en 
periode på fem år med mulighet for forlengelse, gitt positiv evaluering etter ett og tre års 
drift.  
Instituttstyret oppnevner en leder av senteret i forståelse med de fast ansatte ved senteret. 
Leder oppnevnes for fire år av gangen, og får personalansvar for de ansatte ved senteret og 
skal være medlem i instituttets ledergruppe.  
Det oppnevnes et rådgivende organ (advisory board - AB) for LCBC der personer også 
utenfor gruppen er representert. ABs rolle skal være rådgivende for LCBC, og må bestå av 
personer med betydelig erfaring innen aktuelle områder. 
Administrativ støtte og økonomiske forhold og undervisningsvirksomheten knyttet til 
senteret er regulert som beskrevet i styrenotatet.  
 
V-SAK 33: Kunngjøring av stipendiatstilling i klinisk psykologi 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stipendiatstilling i klinisk 

psykologi og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. 

V-SAK 34: Kunngjøring av stipendiatstilling i kultur/samfunnspsykologi 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stipendiatstilling i kultur- og 

samfunnspsykologi og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. 

V-SAK 35: Kunngjøring av stipendiatstilling i kognitiv og nevropsykologi 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stipendiatstilling i kognitiv 

nevropsykologi og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 41: Møteplan for instituttstyret høsten 2016 
Vedtak: Følgende møteplan ble vedtatt for styret høsten 2016: 30. august 12:15-15:00, 11. 
oktober 12:15-15:00, 26. oktober 13:15-15:00 og 6. desember 13:15-15:30 
 

 

Saker til behandling i lukket møte: 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 36: Tilsetting av vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt tilsetter Line Folvik og Hedda Ness i stillinger som 

vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC. Stillingene har en varighet på ett år med mulighet for 

forlengelse til to år, og forutsetter ekstern finansiering. Hvis en eller begge av disse takker nei 

til stillingen, går tilbudet videre til de neste innstilte.  

V-SAK 37: Tilsetting av universitetslektor i 10 % stilling tilknyttet klinisk barnepsykologi og 
Nic Waals institutt 
Vedtak: Psykologisk institutt tilsetter Karin Bugge Vatne i stilling som universitetslektor (10 



% stilling) knyttet klinisk barnepsykologi og Nic Waals institutt. Stillingen gjelder for en 
periode på 3 år med mulighet til forlengelse til fem år.  
 
V-SAK 38: Tilsetting av ingeniør i 80 % midlertidig prosjektstilling (2 år) 
Vedtak: James Lubell tilsettes i en midlertidig toårig prosjektstilling (80 %) som 

overingeniør (SKO1087) ved PSI, med oppstart 1. juli 2016. Saken oversendes SV-fakultetets 

tilsettingsråd for teknisk/administrative stillinger for endelig vedtak om tilsetting.   

V-SAK 39: Tilsetting av stipendiat i atferdspsykologi/twin research 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Thomas Haarklau Kleppestø som 

stipendiat i tvillingforskning. Tilsettingen gjelder for en periode på tre eller fire år (med 25 % 

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

til instituttet for videre behandling.  

V-SAK 40: Tilsetting av stipendiat i kognitiv nevropsykologi 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Liu Hang som stipendiat i kognitiv 

nevrovitenskap. Tilsettingen gjelder for en periode på tre eller fire år (med 25 % undervisning 

i en fireårig tilsetting). Hvis Hang takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste 

innstilte. Hvis også hun takker nei går saken tilbake til instituttet for videre behandling.  

Styret ønsker å påpeke at det må foreligge en god begrunnelse når intervjukomiteen velger å 

gjøre om på rangeringen fra den sakkyndige komiteen.  

 

Eventuelt 

Styret ønsker til neste møte en oversikt over kjønnsbalansen hos instituttets stipendiater og 
postdoktorer.  


