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Sekretær: 

 Gøril Vikøren Nøkleby 

 

Sak på sirkulasjon 

15/2020 Resultatmidler og forslag til økonomimodell  er i tillegg til behandling og vedtak i 

senterrådsmøtet 01.10.2020, sendt på sirkulasjon til medlemmer som var forhindret å møte på 

oppsatt senterrådsmøte. Medlemmene Iren Johnsen (midlertidig ansatte), Hans Olav Instefjord 

(ekstern) og Nina Mevold (ekstern) fikk tilsendt sak 15/2020 på epost 01.10.2020.  

Enstemmig vedtak i senterrådet etter behandling på sirkulasjon er vedtak som i understående 

protokoll. 
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Saksliste: 

I 2020/1176 
 
Vedtak: 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
  
Godkjenning og saksliste godkjent 

II   Protokoller  
 -Protokoll fra Undervisningsutvalget 9.september 2020  

III   Informasjonssaker 

• Større forskningssøknader våren 2020 (Stiftelsen Dam 
og NORHED II) 

• Etablering og oppstart Pandemi og krisepsykologi 

• Etablering og oppstart internasjonalt semester 

• Samfunnssikkerhet, nytt studieemne (EVU) og utlysning 
av 50% stilling 

• BCBP – To x 50 % PhD-stipend utlyst 

• BCBP –studentrekrutteringsprogram/studentstipend  

• Nytilsatte ved senteret frå høsten 2020.  
Nå 27 ansatte tilknyttet senteret.  

• Omstillingsprosess fakultetets administrasjon 

14/20   
  
Vedtak: 

Halvårsregnskap 2020 
  
Senterrådet tar halvårsregnskapet for 2020 til orientering. 

15/20   
  
  
Vedtak: 

 Resultatmidler og forslag til økonomimodell 
 
Senterrådet støtter forslag til økonomimodell som tar høyde for 
Stortingets intensjoner bak etableringen av senteret og hvordan 
en incentivmodell kan innrettes for å stimulere til universitetets 
verdiskapning og samfunnsoppdrag. Senterrådet ber om at 
modellen legges fram for fakultetsstyret for vedtak. 

16/20   
  
 Vedtak: 

Søknadsutvikling og støtte til mindre forskerprosjekter 
 
Senterrådet slutter seg forslaget om å gi tilskudd til mindre 

prosjekter som har oppnådd ekstern finansiering og som bidrar 

til å legge grunnlag for fremtidige BOA prosjekter   

17/20   
  
Vedtak: 

Revisjon av senterstrategi 
 
Senterrådet tar tidsplan og prosessbeskrivelse for revisjon av 

senterstrategi til orientering.  

18/20   
 

 Eventuelt 

  

 

Gøril Vikøren Nøkleby 

12.10.2020 

 


