
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 24. januar klokken 12.15-15:15 
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Pål Ulleberg, Tine Jensen, Evalill Karevold, Felix Anker 
Klein, Bjørnar Hjulstad, Richard Markussen Rekdal og Aili Røtterud Løchen. 
Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (V-sak 2), Birgitte Bøgh-Olsen (ref) 
 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 6. desember 2016. Protokollen ble godkjent.  
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble meldt inn fire saker under 
eventuelt.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1: Orienteringer fra instituttleder 

- Universitetsstyret skal vedta ny intern finansieringsmodell for UiO i mars, og SV-fakultetet 

skal tilpasse sin modell til UiOs nye modell i løpet av året. PSI vil i denne sammenheng jobbe 

for en forutsigbar og god finansiering av instituttets utdanningsvirksomhet.  

- SV-fakultetet jobber med å finne mer arealer til fakultetets enheter (ikke til PSI, som skaffet 

seg nye lokaler i 2016). PSI vil i denne sammenhengen jobbe for at alle enheter har de samme 

prinsippene for dekning av husleie.  

- SV-fakultetet har vedtatt nye retningslinjer for opprykk til professor, som også vil gjelde for 

PSI. PSI vil nå avklare hvordan dette påvirker de felles nasjonale retningslinjene innen 

psykologifaget for opprykk til professor. SV-fakultetets nye retningslinjer er tilgjengelig på 

nettsidene til SV: http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/index.html#toc9 

- Administrasjonsleder og forskningsleder samarbeider for tiden med Eiendomsavdelingen 

(EA) om utviklingen av instituttets nye labområder i vestfløyen. Arbeidet vil planlegges av EA 

i 2017 og trolig starte opp i 2018.  

O-SAK 2: Orienteringer fra utdanningsleder 

- Utfordringer med praksis: det mangler fortsatt noen praksisplasser for våren 2017. Helse 

Sørøst er koblet inn i arbeidet. 

- Fysisk læringsmiljø for studenter: arealer og fysisk læringsmiljø for PSIs studenter vil være 

fast post på agendaen i Programrådet.  

O-SAK 3: Orientering om ekstern evaluering av instituttets studieprogrammer og plan for 

oppfølging av disse.  

Rapportene ligger på dette nettstedet: http://www.sv.uio.no/psi/studier/om/studiekvalitet. 

Det blir et allmøte tirsdag 7. februar klokken 12 om evalueringene og det videre arbeidet.  

O-SAK 4: Orientering om status for søknad til KD om innføring av guttekvote på profesjons-
programmet i psykologi 
UiOs og UiBs søknad om innføring av kvote for gutter på profesjonsutdanningen i psykologi 
ble avslått. I svaret fra Kunnskapsdepartementet står det at «Departementet har vært i 
kontakt med Barne- og likestillingdepartementet som har opplyst, at det ikkje er i samsvar 

http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/index.html#toc9
http://www.sv.uio.no/psi/studier/om/studiekvalitet


med gjeldande lov om likestilling å særbehandle menn i same grad som kvinner. Søknad om 
kvote ved opptak til psykologi ved UiB og UiO, eller tilleggspoeng for menn knytt til 
oppmodingsvedtak frå Stortinget, fell ikkje inn under gjeldande føresegner og må derfor 
utsetjast til ny lov om likestilling er behandla av Stortinget. BLD har opplyst at det tas sikte 
på å leggje fram forslag til ny lov i 2017.» 
 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 1: Handlingsplan Psykologisk institutt 2017 

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til handlingsplanen for 2017. 

 

V-SAK 2:  

Vedtak:  

Forslag til vedtak fra Felix Anker Klein:  

Styret gjør følgende nye økonomiske disponeringer for 2017:  

- Avsetningen til oppgradering av lab i 2017 nedjusteres fra 2 millioner til 1 million 

- 1 million ekstra settes av til strategiske forskningssatsninger, slik at denne posten blir 

på til sammen 2 millioner kroner 

- 100 000 kroner settes av til studentstipend for masterstudenter (for å balansere NFRs 

tildeling av studentstipend til profesjonsstudentene).  

- De midlertidig vitenskapelig ansattes driftsmidler for 2017 økes fra 10 000 til 15 000 

kroner. Kostnaden dekkes inn ved å redusere potten til sentrale forskningssatsninger.  

- 800 000 går til å redusere underskudd for 2017 

 

Forslaget falt med to (Klein, Løchen) mot syv (Kraft, Waaktaar, Ulleberg, Jensen, Karevold, 

Hjulstad, Rekdal) stemmer.  

Opprinnelig forslag til vedtak:  

Styret gjør følgende nye økonomiske disponeringer for 2017:  

- Avsetningen til oppgradering av lab i 2017 nedjusteres fra 2 millioner til 1 million 

- 1 million ekstra settes av til strategiske forskningssatsninger, slik at denne posten blir 

på til sammen 2 millioner kroner 

- 100 000 kroner settes av til studentstipend for masterstudenter (for å balansere NFRs 

tildeling av studentstipend til profesjonsstudentene).  

- 200 000 går til forskningsmidler til avdelingene (50 000 per avdeling). Midlene skal 

prioriteres til stipendiater som trenger mer enn 10 000 kroner til sin forskning i 2017.  

- 800 000 går til å redusere underskudd for 2017 

Forslaget ble vedtatt med syv (Kraft, Waaktaar, Ulleberg, Jensen, Karevold, Hjulstad, 

Rekdal) mot to (Klein, Løchen) stemmer.  

 



V-SAK 3: Kunngjøring av dobbelkompetansestilling tilknyttet PSI og Modum Bad 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en 

dobbeltkompetansestipendiatstilling knyttet til Modum Bad og godkjenner den vedlagte 

utlysningsteksten. 

 

Saker til behandling i lukket møte: 

Vedtakssaker:  

V-SAK 4: Innstilling av søkere til delt førsteamanuensisstilling PSI/Musikkvitenskap 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet at Jonna Katariina Vuoskoski tilsettes delt stilling mellom 

Psykologisk institutt og Institutt for musikkvitenskap i musikk-kognisjon, i henhold til 

inngått avtale mellom de to instituttene. Hvis Vuoskoski takker nei til stillingen, går tilbudet 

videre til innstilte nummer to.  

V-SAK 5: Innstilling av kandidat til forskerstilling (SKO1109) tilknyttet LCBC 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet at Anne Marie Glasø De Lange tilsettes som forsker SKO 

1109 ved Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon i perioden 9.3.2017 – 31.12.2017. 

Stillingen er eksternt finansiert og knyttet til ERC-prosjektet Neurocognitive plasticity – 

Lifespan Mechanisms of Change.  

V-SAK 6: Forlengelse i stilling som professor II ved Psykologisk institutt 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt forlenger Terje Ogdens professor II-stilling 

ved Psykologisk institutt for en ny periode. Stillingen gjelder for en periode ett år og 

forutsetter ekstern finansiering.  

 

Eventuelt 

- Tine Jensen ønsket å diskutere om instituttet vil ta imot en iransk kvinnelig forsker 

som har tatt kontakt med henne. Saken diskuteres direkte med ledelsen.  

- Tine Jensen ønsket å orientere instituttleder om at flere av instituttets ansatte har 

reagert negativt på uttalelser som han gjorde om kvalitativ forskning i et intervju med 

bladet Rus & Samfunn før jul. Instituttleder svarte at han har snakket om dette med 

fagavdelingslederne og tilbudt seg å komme på møter om denne saken med de 

avdelingene som er interessert i det.  

- Aili Løchen lurte på om instituttet har vurdert å overta de lokalene som i dag 

disponeres av Institutt for helse og samfunn/Medisinsk fakultet i nybygget HSH. 

Administrasjonsleder svarte at det har vært mange møter om dette, men at 

Eiendomsavdelingen per i dag ikke har klart å stille med alternative lokaler som 

tilfredsstiller Institutt for helse og samfunn sine krav.  

- Evalill Karevold ønsket å evaluere kommunikasjonsformen i styremøtene. Styret 

hadde en kort diskusjon om dette og ble enige om at det jevnlig er nødvendig å ta 

dette opp til evaluering.  


