
Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Mandag 13. november klokken 09:00-12:15 
 

Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Evalill Bølstad Karevold, Erik Stänicke, Tine Jensen, Felix 
Anker Klein, Frøydis Gjerpe Bekkedal, Rikard Rekdal, Audun Holm Torgersen 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref) og Joakim Dyrnes (D-sak 12) og Fredrik Olsbu 
(D-sak 11) 
Fra fakultetsledelsen: Nils-Henrik von der Fehr og Gudleik Grimstad (D-sak 12) 
 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent med følgende endringer: Osak 43 ble 
omgjort til D-sak 12 og behandlet først i møtet.  
Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte. Protokollen var ikke godkjent av styret før 
møtet. Endelig protokoll ble sendt ut for godkjenning etter møtet. 
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 39: Orienteringer fra instituttleder 

Utsatt til neste møte pga manglende tid. 

O-SAK 40: Orienteringer fra utdanningsleder 

Utsatt til neste møte pga manglende tid. 

O-SAK 41: Arealer ved Psykologisk institutt, utviklingen over de siste årene 

Utsatt til neste møte pga manglende tid. 

O-SAK 42: Redegjørelse for kontroll- og avvikssystemer som finnes i øvrige virksomheten 
utenom internklinikkene ved PSI 
Utsatt til neste møte pga manglende tid. 

 

Diskusjonssaker 

D-SAK 11: Budsjett Psykologisk institutt 2018 

Økonomirådgiver Fredrik Olsbu og administrasjonsleder Birgitte Bøgh-Olsen gikk gjennom 

det foreløpige 2018-budsjettet for PSI. Før instituttstyret vedtar budsjettet for 2018 må 

kostnadene kuttes noe. Styret ønsket at avdelingslederne, sammen med instituttledelsen, 

foreslår de nødvendige kuttene og legger det frem for styret på møtet 4. desember. Styret 

vedtar så budsjettet for 2018 på sitt møte 12. desember.   

D-SAK 12: Veien videre i arbeidet med utredning av ulike alternativer for organisering av PSIs 
klinikkvirksomhet 



Fakultetsledelsen deltok på møtet for å diskutere prosess i denne saken. De gjorde rede for 
hva slags rolle fakultetsledelsen har i denne saken, og at de ønsker at det, i tråd med 
vedtaket i universitetsstyret, skal utredes flere modeller for organisering av klinikkene. To 
modeller vil være det dekanen ønsker utredet til fakultetsstyret.  
Fakultetsledelsen gjorde rede for på hvilken måte fagforeningene ønsker å involveres i 
saken, samt for hvordan de ser for seg rollen til den administrative ressursen som fakultetet 
har stilt til rådighet i saksforberedelsene. Denne personen skal rapportere til instituttleder 
frem til saken er ferdig behandlet i instituttstyret, deretter til dekan. Denne ressursen vil 
være sekretær i saksforberedelsene i denne saken og forberede saken for tre organene som 
skal behandle saken.  
Instituttstyret ble invitert til å komme med innspill til endringer i mandatet ut fra dette. 
Dette ble gjort i møtet, og vil bli sendt over til dekanen.  
Noen av styrets medlemmer uttrykte overfor fakultetsledelsen misnøyde med at dekanen på 
SV-fakultetet hadde utpekt en prosjektleder med et foreslått mandat uten å involvere PSI i 
denne prosessen. 
 
Styret ønsket at det frem mot neste møte 4. desember, der prosess for saken skal vedtas, 
lages et forslag til prosess som legger til rette for involvering av studenter og ansatte, og at 
det foreslås medlemmer og mandat for en arbeidsgruppe som skal utrede modellene for 
organisering før beslutning fattes i styret. Hensyn som fag, jus, økonomi, areal, 
studieprogramstruktur, administrative konsekvenser og arbeidsmiljø må ligge til grunn for 
utredningen. 
Instituttet tar foreløpig sikte på en prosess som peker frem mot behandling i 
universitetsstyret i mars 2018. 
 
 

Vedtakssaker 

 
V-SAK 64: Kunngjøring av stilling som postdoktor tilknyttet RITMO 

Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslaget til kunngjøring av 1-2 stillinger som postdoktor 

(SKO 1352) i Neuroimaging knyttet til NFR-prosjektet TIME ved RITMO, Institutt for 

musikkvitenskap og Psykologisk institutt. Tilsettingen er for en periode på tre år med 

10 % undervisnings- og administrasjonsandel, med mulighet for utvidelse til et fjerde 

år.  

V-SAK 65: Kunngjøring av stilling som forsker tilknyttet LCBC og prosjektet Age Consolidate 
Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse en midlertidig stilling som forsker (SKO1109) tilknyttet 
LCBC, med en varighet på 3 år. Stillingen er eksternt finansiert. Instituttstyret godkjenner 
den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 66: Kunngjøring av stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 
Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut 2-3 stillinger som vitenskapelig assistent ved Senter 

for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

 



 
Saker til behandling i lukket møte 

 

Vedtakssaker:  

V-SAK 67: Forlengelse i stilling som vitenskapelig assistent 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt forlenger Mari Sælid Messels tilsetting som 

vitenskapelig assistent ved Fagavdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap for perioden 

01.01.2018-31.12.2018. 


