
Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 12. desember klokken 12:15-14:45 
 
 

Tilstede: Trine Waaktaar (møteleder), Pål Ulleberg, Evalill Bølstad Karevold, Tine Jensen, 
Kristina Miljeteig, Frøydis Gjerpe Bekkedal, Richard Rekdal, Audun Holm Torgersen 
Frafall: Pål Kraft 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Tor Endestad (Vsak 70 og 71), Joakim Dyrnes 
(O-sak 42) og Fredrik Olsbu (Vsak 70) 
 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent med følgende endring: V-sak 75 trekkes.  
Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte. Protokollen er godkjent via e-post.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 44: Orienteringer fra instituttleder 

- NFR-tildelinger til PSI: PSI fikk tildelt ett prosjekt (mobilitetsstipend) i årets FRIPRO-runde. I 

tillegg kom det inn ett prosjekt under programmet KVINNEHELSE.  

O-SAK 45: Orienteringer fra utdanningsleder 

- Studieadministrasjonen jobber med å utvikle nye måter beregne ressursbruk på instituttets 

emneportefølje. Saken kommer til styret som D-sak og V-sak i 2018. 

O-SAK 41 (utsatt fra et tidligere møte): Arealer ved Psykologisk institutt, utviklingen over de 

siste årene 

Administrasjonsleder informerte styret om utviklingen i arealer på instituttet de siste 8-10 

årene, samt om RITMOs arealbehov. Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

O-SAK 42 (utsatt fra et tidligere møte): Redegjørelse for kontroll- og avvikssystemer som 

finnes i øvrige virksomheten utenom internklinikkene ved PSI 

Administrasjonsleder presenterte en oversikt over kontroll og avvikssystemer som i dag 

finnes i virksomheten. Det jobbes med å få på plass bedre rutiner på flere områder, som 

styret senere vil bli orientert om. Styret tok orienteringen til etterretning.  

O-SAK 46: Orientering om status for arbeidet med utredning av modeller for organisering av 

klinikk 

Prosjektleder ga en kort orientering om status for arbeidet med utredning av modeller for 

organisering av klinikk. Det har blitt arrangert to allmøter, ett for studenter og ett for 

ansatte. Arbeidsgruppen vil nå starte opp sitt arbeid med utredning av modeller. 

 



Vedtakssaker 

 
V-SAK 70: Budsjett for Psykologisk institutt 2018 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk stiller seg bak det foreslåtte budsjettet for 2018 og 
tar langtidsbudsjettet til etterretning. 
 

V-SAK 71: Ønske om utredning av alternativ bruk av arealene i underetasje vestfløy 

Vedtak: Instituttstyret anerkjenner og støtter psykologi-studentenes behov for flere sosiale 

møteplasser. Instituttstyret ønsker imidlertid ikke å gå videre med forslaget om å stoppe 

utbyggingen av laber i underetasjen i vestfløyen. 

Det settes ned en arbeidsgruppe som utreder mulige løsninger for sosiale arealer for 

studentene.  

V-SAK 72: Endrede satser for eksterne time/hjelpelærere og sensorer 

Vedtak: Styret vedtar at de nye satsene for uttelling i timeregnskapet for interne også skal 

gjelde for uttellingen som gis til eksterne i form av lønn fra og med 1.1.2018.   

V-SAK 73: Behandlings- og veiledningsansvaret på BFT-klinikken 

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte 

 

Saker til behandling i lukket møte 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 74: Forlengelse av stilling som førsteamanuensis II, Avdeling for Kognitiv og klinisk 

nevropsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt viderefører Lars Westlye sin tilsetting som 

førsteamanuensis i 20% stilling ved Psykologisk institutt for en ny periode, fra 01.02.2018 – 

31.12.2018.  

V-SAK 75: Forlengelse av stilling som professor II, MAKS-avdelingen 

Saken ble trukket da det viste seg at det ikke var nødvendig med styrebehandling av denne 

saken.  

V-SAK 76: Forlengelse i stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet eksternt finansiert 

prosjekt og MAKS- avdelingen 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Joakim Haugane Zahl i stilling som vitenskapelig assistent 

(SKO 1020). Tilsettingen gjelder for perioden 01.01.2018-16.11.2018 og forutsetter ekstern 

finansiering. 

 



V-SAK 77: Forlengelse i stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet eksternt finansiert 

prosjekt og MAKS- avdelingen 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Erik Kjos Fonn 100 % i stilling som vitenskapelig assistent 

(SKO 1020). Tilsettingen gjelder for perioden 01.01.2018-31.03.2018 og forutsetter ekstern 

finansiering. 

V-SAK 78: Forlengelse av stilling som førsteamanuensis II, Avdeling for Kognitiv og klinisk 

nevropsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt viderefører Marianne Løvstad sin tilsetting 

som førsteamanuensis i 20% stilling ved Psykologisk institutt for en ny periode, fra 

01.02.2018 – 31.01.2021, med mulighet for forlengelse med ytterligere to år. Stillingen 

forutsetter ekstern finansiering.  

 

Eventuelt 

Styrerepresentant Audun Holm Torgersen ønsket å fremme et forslag for styret om at 

studentrepresentantene i instituttstyret og programrådet mottar lønn for sitt arbeid. Saken 

følges opp av administrasjonen.  


