
 
Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 10. november klokken 12.15-15:00 via zoom 
 
Tilstede: Bjørn Lau, Vibeke Moe, Arild Megard, Nikolai Czajkowski, Espen Røysamb, Nicholas Browitt, 
Hedda Ness, Hanne Oddli 
 
Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (til sak D-sak 2), Joakim Dyrnes (referent) 
 
Protokoll fra møte 13. oktober tidligere godkjent 
Dagsorden godkjent. 
 

Orienteringssaker 

O-SAK 17: Orienteringer fra instituttleder 

- Hjemmekontor er hovedregel, men de som må være tilstede grunnet forskning eller fysisk 
undervisning kan være på instituttet. Har man en veldig vanskelig hjemmesituasjon, kan man 
også være på kontoret. 

- Arealsituasjonen begynner å bli prekær. Det jobbes nå over flere linjer. Vi ser på mulig 
omdisponering av noen arealer. Vi må fylle opp plassene i NEMKO. Eiendomsavdelingen ser 
etter nye arealer for oss. 

Diskusjonssaker 

D-SAK 2: Budsjett 

Inntektene for 2021, inntektsprognose fremover og forslag til budsjett ble presentert. 

 
Vedtakssaker 

Saker til behandling i åpent møte: 

V-SAK 114: Møtetidspunkt for Instituttstyret i 2021 

Vedtak: 

Møtetidspunkt Tidspunkt Sted Innkalling 

19.01.21 12.15-15.00 N0202 12.01.21 

09.02.21 12.15-15.00 N0202 02.02.21 

09.03.21 12.15-15.00 N0202 02.03.21 

13.04.21 12.15-15.00 N0202 06.04.21 

11.05.21 12.15-15.00 N0202 04.05.21 

08.06.21 12.15-15.00 N0202 01.06.21 



10.08.21 12.15-15.00 N0202 03.08.21 

07.09.21 12.15-15.00 N0202 31.08.21 

12.10.21 12.15-15.00 N0202 05.10.21 

09.11.21 12.15-15.00 N0202 02.11.21 

07.12.21 12.15-15.00 N0202 07.12.21 

 

V-SAK 115: Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Psykologi tilknyttet Fagavdeling for 
klinisk psykologi 

Vedtak: 
Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut stilling som postdoktor (SKO 1352) i Psykologi for en 
periode på tre eller fire år, tilknyttet Fagavdeling for klinisk psykologi og godkjenner den vedlagte 
kunngjøringsteksten. En tilsetting på fire år forutsetter 25% pliktarbeid. Stillingen er internt 
finansiert. 
 
V-SAK 116: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis 20 % (SKO 1011) innen kultur og 
samfunnspsykologi ved Fagavdeling for metode- arbeid- kultur og samfunnspsykologi (MAKS) 

Vedtak: 
Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår for Det samfunnsvitenskapelige fakultet at det lyses 
ut fast stilling som førsteamanuensis 20 % (SKO 1011) i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk 
institutt tilknyttet Fagavdeling for metode- arbeid- kultur og samfunnspsykologi (MAKS), og 
godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. 

V-SAK 117: Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved RITMO 

Saken ble utsatt. 

V-SAK 118: Kunngjøring av stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Fagavdeling for kognitiv og klinisk 
nevrovitenskap 

Vedtak: 

Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stilling som stipendiat (SKO1017) i tilknyttet 
Fagavdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. 
Ansettelsen vil gjelde for en periode på 3, eller 4 år med 25% pliktarbeid.   

V-SAK 119: Kunngjøring av stilling som stipendiat (SKO 1017) tilknyttet fagavdeling for Helse-, 
Utviklings- og Personlighetspsykologi 

Vedtak: 
Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) 
tilknyttet fagavdeling for Helse-, Utviklings- og Personlighetspsykologi og godkjenner den vedlagte 
utlysningsteksten. Ansettelsen vil gjelde for en periode på 3, eventuelt 4 år med 25% pliktarbeid. 
Ansettelse forutsetter ekstern finansiering. 



V-SAK 120: Kunngjøring av stilling som stipendiat (SKO1017) ved RITMO 

Saken er utsatt 

Saker til behandling i lukket møte: 

(disse sakene er unntatt offentlighet og kan ikke diskuteres med andre enn styrets medlemmer): 

V-SAK 121: Ansettelse av postdoktor/forsker ved Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon 
(LCBC) 

Vedtak: 
Styret ved Psykologisk institutt finner ikke at noen kan innstilles til stillingen  
som postdoktor (SKO 1352) eller forsker ved Psykologisk institutt og Senter for livsløpsendringer i 
hjerne og kognisjon. Saken går derfor tilbake til instituttet for videre behandling. 
 
V-SAK 122: Ansettelse i stilling som stipendiat SKO 1017 i helsepsykologi ved fagavdeling for Helse- 
Utviklings- og Personlighetspsykologi 

Vedtak: 
Instituttstyret ved Psykologisk institutt ansetter Liliana Buer i midlertidig stilling som stipendiat (SKO 
1017) ved fagavdeling for Helse-, Utviklings- og Personlighetspsykologi. Ansettelsen vil gjelde for en 
periode på 3, eventuelt 4 år med 25% pliktarbeid. Ansettelse forutsetter ekstern finansiering. 
 
Dersom Buer takker nei til stillingen, går tilbudet til Andersen. Dersom Andersen takker nei til 
stillingen, vil stillingen bli lyst ut på nytt. 

V-SAK 123: Ansettelse i stilling som stipendiat (SKO 1017) ved fagavdeling for helse-, utviklings- og 
personlighetspsykologi 

Inhabilitet: Espen Røysamb og Nikolai Czajkowski anså seg selv som inhabile da de er veiledere for 
Prydz og involvert i prosjektet. 

Vedtak: 
Instituttstyret ved Psykologisk institutt ansetter Monica Beer Prydz i midlertidig stilling som 
stipendiat SKO 1017 ved fagavdeling for Helse-, Utviklings- og Personlighetspsykologi. Ansettelsen vil 
gjelde for en periode på 3, eventuelt 4 år med 25% pliktarbeid. Ansettelse forutsetter ekstern 
finansiering og avtale med finansiør. 

V-SAK 124: Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) og universitetslektor (SKO 1009) i 
arbeids- og organisasjonspsykologi ved Fagavdeling for metode- arbeid- kultur og 
samfunnspsykologi (MAKS) 

Vedtak: 
Instituttstyret ved Psykologisk institutt ansetter Alexander Garnås i midlertidig 30 % stilling som 
universitetslektor (SKO 1009) fra 01.01.2021 – 30.06.2021, og Trond Myklebust i midlertidig  20 % 
stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) fra 15.11.2020 – 14.05.2021 ved Fagavdeling for metode- 
arbeid- kultur og samfunnspsykologi (MAKS).  



V-SAK 125: Forlenget midlertidig ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved Fagavdeling for 
metode- arbeid- kultur og samfunnspsykologi (MAKS) og  «Scholars at Risk» 

Vedtak: 
Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet at Esra 
Ummaks ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved Psykologisk institutt forlenges for en periode 
på ett år fra 03.02.2021 – 02.02.2022.  Ansettelsen knyttes til «Scholars at Risk»-ordningen og skal 
intern-faktureres Avdeling for forskningsadministrasjon. 

V-SAK 126: Forlengelse av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) bistilling ved Senter for 
livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC) 

Vedtak: 

Instituttstyret ved Psykologisk institutt forlenger Paulina Due-sin stilling som 
førsteamanuensis  (10 %) ved Psykologisk institutt, Senter for Livsløpsendringer i hjerne og 
kognisjon for perioden 01.01.2021 – 31.12.2022.  

V-SAK 127: Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) 15% ved Fagavdeling for kognitiv 
og klinisk nevrovitenskap 

Vedtak: 
Instituttstyret ved Psykologisk institutt sender saken tilbake og ber om at det redegjøres for 
rekrutteringsgrunnlaget og for hvordan tilsettingen inngår i eller bidrar til enhetens samlede plan for 
bedret kjønnsbalanse innenfor denne stillingskoden.  


