
Universitetet i Bergen 
Det psykologiske fakultet 

Senterråd  

Senter for krisepsykologi 

PROTOKOLL  

  

    Møte nr.1/21 

Arkivsaksnr.:  2021/2194   Møte: 26.02.2021 

 _____________________________________________________________ 

26.02.2021 

Digitalt via Zoom 

    

 

TIlstede: 

Jarle Eid Senterleder 

Pål Kristensen Faste vitenskapelige ansatte 

Astrid Mohus Studentrepresentant 

Kristin Skjærseth Studentrepresentant (vara) 

Unni Heltne Administrativ ansatte 

Nina Mevold Ekstern 

 

Forfall: 

Iren Johnsen Midlertidig vitenskapelige ansatte 

Hans Olav Instefjord Ekstern 

 

Sekretær: 

Gøril Vikøren Nøkleby 

  

  

  

 

 



Protokoll 

I 2021/2194 

 

Vedtak: 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

  

Sakslisten ble godkjent 

II   

 

Vedtak: 

Protokoller  

 -Protokoll fra Undervisningsutvalget 02.12.2020 (vedlegg 1)  

Protokoll tatt til orientering 

III   Informasjonssaker 

• Større forskningssøknader våren 2021 

• Oppfølging sak 15/2020 Økonomimodell 

• Nytilsatte ved senteret frå våren 2021 

• Omstillingsprosess fakultetets administrasjon 

• Etter- og videreutdanning- orientering om planer. Vedlegg 2 

• Samarbeidsavtale med KLinikk for krisepsykologi AS (vedlegg 3) 

• Oppfølging revisjon av senterstrategi 

 

1/2021 

  

  

Vedtak: 

2020- et tilbakeblikk (årsberetning) 

  

Senterrådet tar saken til orientering 

2/2021   

 

Vedtak: 

Regnskap 2020 

 

Senterrådet tar regnskapet for 2020 til orientering,  

3/2021   

   

 

 

  

 

Vedtak: 

Budsjett 2021 og langtidsprognose. 

-Presisering at adm.ansatte ikke har annum, men en driftsavsetning 

-Enighet i møtet at det er viktig å vis gjennom års- og langtidsbudsjett at 

inntekter og overføringer sattes i «arbeid» og skaper aktivitet.  

 

Senterrådet vedtar de foreslåtte fordelingsprinsippene i saken som gjeldende 

for 2021.   

Budsjett og langtidsprognose tas til orientering. 

4/2021   

 

 

  

 

 Vedtak: 

 Budsjettavsetninger strategiske forskningssatsninger 

-Senterrådet uttrykte bekymring over at det fremdeles ikke er avklart en 

økonomimodell mellom fakultetet og senteret. Det er strategisk viktig at en 

avtale om økonomimodell snarlig blir etablert . 

1.Senterrådet slutter seg til forslaget å avsette inntil kr 450 000,- pr år over 
en periode på inntil tre år forå dekke fellesbidrag og tilskudd til timelønnet fo
rskningsassistanse innen senterets strategiske områder.    
2. Senterrådet forventer en avklaring av økonomimodell mellom fakultetet 
og senteret. Rådet ber senterledelsen søke en avklaring med fakultetet. 

5/2021   

  

 

Vedtak: 

Plan for utlysning av faste og midlertidige stillinger 2021-2023 
-Saken drøftet i senterrådet og følges opp på neste møte 
 
Senterrådet tar saken til orientering 



6/2021   

  

 Eventuelt 

a. Pål Kristensen informerte om etableringen av et nordisk 
sorgforskningsnettverk som Sfk har tatt initiativ til. Første 
nettverksmøte vil gjennomføres digital i mai som et 
heldagsarrangement. 

b. Senteret har etablert et dialogforum for ansatte ved senteret i faste 
stillinger. Forumet vil treffes månedlig og diskutere langsiktig satsing 
innen forskning og utdanning 

c. Neste senterråd er 20.mai 2021 
 

 


