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Sak 14/2020 Halvårsregnskap 
 

Senterøkonomien pr.august 2020 er tilfredsstillende.  

Oversikten under viser grunnbevilgningen pr.juli 2020. (se vedlegg 3 for mer detaljert oversikt) 

e 

Som oversikten viser, så treffer vi godt med budsjettert lønn mot regnskapsført lønn.  

 

Grunnet koronapandemien er kostnader til reiser kraftig redusert (budsjettert 210 000-

regnskapsført 97 000), mens vi har hatt noe økte kostnader til datautstyr og annet kontorutstyr. 

 

Under driftskostnader (6-7) bidrar skjevhet i budsjettert periodisert husleie og regnskapsført husleie 

i MB til et negativt avvik. Dette gjelder også for periodiseringen av vår del felleskostnader i MB. 

Dette vil rette seg opp på årsbasis.  

Konto 6700 Kjøp av fremmede tjenester har et overforbruk på nesten 90 000. Dette er en kostnad vi 

ikke hadde budsjettert for og er i hovedsak kostnader til språkvask/oversettelseskostnader i 

forbindelse med publisering og konsulentstøtte til en prosjektsøknad til UD. Språkvask og 

oversettelsestjenester er noe vi bør budsjettere med fremover for å vise den reelle kostnaden på 

dette.  

 

Konto 9100 Andre adm.kostnader. Dette er i hovedsak kostnader med fellesbidrag til UiB sentralt. 

Ved en inkurie er var ikke disse kostnadene trukket oss for 2018 og 2019, dermed er ca 200 000 

ekstra kostnadsført og internfakturert til UiB sentralt i år. Denne posten vil løftes fram igjen i sak 

17/2020.  Også husleien til Fortunen ligger under 8-9 Annet over. Denne betales gjennom 

internfakturering fra Eiendomsavdelingen ved UiB. Fra og med oktober 2020 betaler vi ikke lenger 

husleie for Fortunen 7. 

 

Forslag til vedtak: 

Senterrådet tar halvårsregnskapet for 2020 til orientering, med de kommentarer som fremkom i 

møtet. 
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Sak 15/2020 Resultatmidler og forslag til økonomimodell 
 

Senterrådet har i flere saker de siste årene bedt administrasjonen jobbe for å få etablert en 

økonomimodell med fakultetet som sikrer senteret blant annet resultatmidler fra senterets forsking 

og utdanning tilfaller senteret. Senest i sak 8/2020 hvor senterrådet vedtar: 

Senterrådet ber om at fakultetet går inn for å etablere en økonomimodell som sikrer at senteret får 

tilført en forholdsmessig andel av egen verdiskapning fra utdanning og forskning. 

Spørsmålet om tilbakeføring av resultatmidler er jevnlig tatt opp i senterledelsens dialogmøter med 

dekan og direktør (det føres ikke protokoll eller referat fra disse møtene). I mai fikk adm.sjef ved 

senteret og fakultetets kontorsjef for økonomi i oppdrag av direktør og dekan å utrede det 

økonomiske samarbeidet mellom fakultet og senter. Oppdraget hadde som målsetning å danne 

grunnlag for å etablere en økonomimodell som stimulerer til vekst og utvikling av forskning og 

utdanning ved senteret gjennom blant annet:  

- Større grad av forutsigbarhet 
- At resultatfordeling blir knyttet til ansvar og innsats dvs virker som insitament for strategisk 

utvikling 
- Oppleves som rettferdig  
- Tar høyde for UiB, fakultetet og senterets rammebetingelser og handlingsrom. 

 

Rapporten (vedlegg 2) ble levert 15.juni d.å.  

Senterets bidrag til universitetets verdiskapning gjennom forskning, formidling, veiledning og 

utdanning gir pr i dag et netto bidrag til fakultetet, uten tilbakeføring til senteret. Dessverre ble ikke 

noen av senterets innspill til UiB sine strategiske satsninger prioritert i fakultetets forslag til budsjett 

for 2021. I tillegg viser regnskapet for 2020 at senteret har blitt belastet dekningsbidrag til fakultetet 

på kr 280 000 for perioden 2018, 2019 og 2020. En uavklart økonomimodell for samhandlingen 

mellom senteret og fakultetet vil kunne få store konsekvenser for senterets langsiktige drift og 

prioriteringer. 

Hensikten med denne rådsmøtesaken er derfor å legge frem en konkret skisse til budsjettmodell som 

tar høyde for Stortingets intensjoner bak etableringen av senteret og hvordan en incentivmodell kan 

innrettes for å stimulere til universitetets verdiskapning og samfunnsoppdrag.  

Stortingets intensjoner og dagens situasjon 

Jfr. fakultetsstyresak 67/17 (juni), 111/17 (desember), 08/18 (februar) og 52/18 (juni).  

Stortingets intensjon var i 2017 å sikre at Senter for krisepsykologi skulle kunne videreføres og 

utvikles til et nasjonalt kompetansemiljø for utdanning, forskning og formidling innen kriser, traumer 

og sorg, herunder kunnskap om forebygging, tidlig intervensjon og behandling. Universitetsledelsens 

vurdering var den gang at senteret ville kunne bidra til å utfylle og supplere eksisterende fagmiljø 

ved Det psykologiske fakultet. Stortinget vedtok på bakgrunn av dette å etablere en fast 

grunnbevilgning til senteret på 10 MNOK fra 2017. 

Senteret ble fra 2017 etablert som en egen organisatorisk enhet ved det psykologiske fakultet. 

Alternative løsninger ville vært å etablere senteret ved Det medisinske fakultet eller som del av Uni 

Research/ NORCE. Senteret dekker leiekost, materiell, drift og lønn til ansatte over eget budsjett. 

Dette inkluderer også lønnskostnader til to 100% administrative stillinger.  
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Senteret har over tid bygget opp en faglig stab som pr oktober 2020 består av 21 tilsatte. Av disse er 

10 ansatt i faste vitenskapelige stillinger med hovedvekt på forskning, undervisning, formidling og 

faglig administrative oppgaver. Flere av de fast tilsatte har kombinerte stillinger med tilsetting i 

Helse Bergen HF. Høsten 2020 har senteret i tillegg 4 tilsatte i vitenskapelige rekrutteringsstillinger 

og 8 ansatte som bidrar til senterets utdanning og forskning gjennom bistillinger. 

Prinsipielle betraktning som lå til grunn for etableringen av senterets virksomhet ved UiB 

 Stortinget og KD sin intensjon var å bidra til å sikre et nasjonalt kompetansemiljø gjennom å 

tildele en fast årlig grunnbevilgning til senteret. 

 Senterets faglige ansatte skulle bidra til forskning, formidling og utdanning innen klinikknære. 

områder og bidra til det krisepsykologiske fagområdet i nasjonal og internasjonal sammenheng. 

 Senterets grunnbevilgning skulle dekke lønn til fast og midlertidig tilsatte, samt driftskostnader. 

 Når UiB valgte å organisere senterets som en grunnenhet ved Det psykologiske fakultetet, ble 

det forutsatt at senteret skulle få tilført en relativ andel av egen verdiskapning i form av 

resultatmidler fra utdanning og forskning.   

Senterets bidrag til universitetets verdiskapning og forslag til en modell for fordeling av 

resultatmidler fra utdanning og forskning.  

I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over senterets bidrag til fakultetets verdiskapning gjennom 

forskning og utdanning i perioden 2018-2020. Oversikten viser at senterets bidrag er vesentlig og vil 

øke i årene fremover. I motsetning til instituttene er senteret i liket med SLATE, langt på vei er en 

selvfinansiert autonom enhet. Dagens økonomimodell tar ikke høyde for dette og sentrenes 

verdiskapning vil innenfor dagens økonomimodell i alt vesentlig gå til å styrke fakultetet og 

instituttenes driftsbalanse. For å sikre at Stortinget og UiBs intensjoner blir oppfylt er det derfor 

avgjørende å få etablert en økonomimodell som er forutsigbar, rettferdig og som bidra til at 

sentrenes verdiskapning fra forskning og utdanning føres tilbake til sentrene gjennom de årlige 

budsjettprosessene.  

I og med at sentrene i stor grad dekker basiskostnadene ved egen drift vil vi legge til grunn at 

senterets verdiskapning i betydelig grad bør tilbakeføres til drift og utvikling av sentrene gjennom 

fakultetets årlige budsjettfordeling. Vi vil derfor foreslå følgende innretning på budsjettmodellen.  

Utgangspunkt: Senter for krisepsykologi videreføres som en autonom enhet der senteret som i dag 

dekker lønn, driftskostnader/ leiekost og inntil 2 x 100% administrative årsverk. 

Fra 2021 blir det etablert en avtale om årlig dekningsbidrag fra senteret til fakultetet basert på 

erfaringstall fra perioden 2018-2020. Dekningsbidraget skal gi en kompensasjon for spesialiserte 

administrative tjenester som senteret ikke selv innehar. Administrative tjenester fra senterets 

ansatte til fakultetet vil også inngå i dette. Avhengig av senterets egne tilsatte vil administrativ 

spesialkompetanse kunne følgende områder: 

Rekruttering, tilsetting og personal (HR), Budsjett og regnskap (ØK), Spesialisert forskningsstøtte (F) 

og Spesialisert studieforvaltning (S). Det forutsettes at samhandling på ledernivå (senterleder/ 

adm.leder) ikke forutsetter internfakturering.  

Resultatmidler fra utdanning: Senterets bidrag til fakultetets resultatmidler fra utdanning avregnes 

og 90% videreføres til senteret gjennom fakultetets årlige budsjettfordeling. Universitetet sentralt vil 

som i dag beholde 25% av senterets resultatmidler fra åpen ramme og senteret vil på denne måten 

også bidra til å finansiere sentrale avsetninger. På tilsvarende måte vil senterets resultatmidler 

(overskudd) fra EVU avregnes og 90% av overskuddet som i dag videreføres til senteret. 
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Resultatmidler fra forskning og forskerutdanning (PhD): Av senterets bidrag til fakultets 

resultatmidler fra forskning, inkludert publisering og PhD kandidater vil 90% videreføres til senteret. 

BOA økonomi: Senteret vil ha samme rammer som instituttene der de betaler dekningsbidrag og får 

tilført overskudd fra BOA prosjekter basert på samme prinsipper som instituttene. Det er i UiB sin 

interesse å øke BOA finansieringen og senteret vil derfor også kunne ta del i de samme incentiver og 

støtteordninger (POS, PES osv.) og sentrale ressurser som instituttene. 

Strategiske U-stipend: Senteret bidrar positivt til UiB og fakultetet sitt omdømme og 

samfunnsoppdrag, noe ikke minst senterets faglige profil og synliggjøring har vist under korona 

pandemien. Senteret bør derfor tilgodesees med en – 1- permanent U-stipendiat som en strategisk 

avsetning og anerkjennelse av senterets bidrag til fakultetets utdannings- og forskerfellesskap.  

Intern samhandling og «løslønn»: Senteret bidrar som vist i vedlegg 2 til flere av 

utdanningsprogrammene ved fakultetet. Senteret får også jevnlig forespørsler om å veilede 

hovedoppgaver, påta seg ekstra sensur eller veilede MA oppgaver. Fakultetets grunnutdanninger er i 

utgangspunktet fullfinansiert gjennom tildeling av studieplasser. Senterets bidrag til allerede 

finansierte grunnutdanninger bør derfor i prinsippet kompenseres ved at senteret får refundert 

lønnskostnader. Senteret registrerer i dag ansattes undervisning og veiledning gjennom 

arbeidsregnskap. Det kan derfor enkelt gjøres en halvårlig beregning om ompostering av 

lønnskostnader basert på senterets bidrag til fakultetets øvrige grunnutdanninger.   

Nye KD finansierte studieplasser: Det bør være fullt mulig at senteret i fremtiden skal kunne etablere 

et eget studieprogram, for eksempel en KD finansiert mastergrad i krisepsykologi eller en årsenhet/ 

halvårsenhet som kan inngå som valg emne i en allerede etablert mastergrad ved fakultetet. 

Senteret bør da kunne få tilført basisfinansiering og resultatmidler fra et fremtidig 

grunnbevilgningsfinansiert studieprogram på linje med instituttene.     

Oppsummert 

Senteret er i dag etablert med egne faglige og administrative ressurser som aktivt bidrar til å 

finansiere forskning, formidling, forskerutdanning, nye EVU emner og nyskapende studietilbud ved 

UiB. Senteret har ambisjoner om å bidra til å øke fakultetets BOA virksomhet og resultatmidler fra 

utdanning og forskning. Det er derfor viktig at det nå blir etablert en transparent økonomimodell 

som sikrer langsiktig vekst og utvikling i tråd med Stortinget og KDs forutsetninger i 2017. I denne 

saken er det pekt på sentrale prinsipper og konkrete forslag som kan legges til grunn fra og med 

budsjettåret 2021.  

 

Vedtaksforslag 

Senterrådet støtter framlagte til budsjettmodell 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. 
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SAK 16/2020: Søknadsutvikling og støtte til mindre forskerprosjekter. 
I tråd med senterrådets anbefaling om å øke senterets portefølje av Bidrags- og Oppdragsfinansierte 

(BOA) prosjekter har senterets ansatte i 2020 aktivt å søkt ekstern finansiering av større prosjekter. 

Erfaringsvis er det krevende å få tilslag på ekstern finansiering og konkurransedyktig søknader 

forutsetter ofte nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Søknadsutvikling og etablering av mindre 

forskerprosjekter vil både ha en egenverdi og de vil kunne legge grunnlag for samarbeid om utvikling 

av større søknader. Det er flere eksterne finansieringskilder som kan støtte forprosjekter, 

søknadsutvikling og faglige reiser. Senterets forskere oppfordres derfor til å søke Meltzerfondet, 

Posisjoneringsmidler (POS), Prosjekt etableringsmidler (PES), Regionalt forskningsfond (RFF), 

Gjesteforskermidler (UiB), Arquus samarbeidet, LUB med flere om støtte til mindre prosjekter og 

søknadsutvikling. 

For å stimulere til utvikling av større søknader innen forsking eller utdanning vil senterledelsen 

foreslå at det innenfor rammene av senterets budsjett for 2021 avsettes inntil NOK kr 300.000,- som 

støtte til arbeid med forprosjekter og søknadsutvikling. Pr i dag er det identifisert tre mindre 

prosjekter med relevans for senterets virksomhet som alle har oppnådd ekstern del finansiering og 

der det er grunnla for utvikling av et senere hovedprosjekt: 

A. “Research on Child Development in Families in Crisis - A cooperation between SOS 

Children’s Villages Norway and Centre for Crisis Psychology at the University of Bergen”. 

Prosjektet er et samarbeid mellom senteret ved Ragnhild Dybdal og Unni M. Heltne og er 

sikret finansiering fra SOS Barnebyer/Grieg stiftelsen med kr 222.000,-. Formålet er å gjøre 

en systematisk litteraturoversikt og prosjektet vil bidra til å styrke senterets arbeid med 

forskning og utdanning innen global mental helse. Det er ønskelig å utvide prosjektet med 

inntil 3 måneder for å utvikle et PhD prosjekt som kan søkes finansiert via UiB, 

NFR/NorGlobal 2 eller via UD/Norad. Det foreslås at senteret støtter dette prosjektet med 

inntil kr 120.000,- i 2021. 

  

B. «Taktisk operasjonell kommunikasjonstrening (TOKT): Analyse av sanntids 

kommunikasjon for utvikling av nye prosedyrer for trening av nødetater under kriser». 

Prosjektet er et samarbeid mellom senteret ved Roar Espevik/ Jarle Eid, Helse Bergen HF 

(KOKOM) og Bergen kommune ved Samfunnssikkerhetens hus. Prosjektet er tilført 

oppstartmidler fra Helse Bergen HF (KOKOM) på kr 120 000,- i 2020. Det er søkt NFR ved 

Regionalt Forskningsfond Vestland om støtte på kr 500.000,- til fullfinansiering av prosjektet 

i 2021. Dersom det ikke blir gitt støtte fra RFF-V så foreslås det at senteret støtter 

gjennomføring av en nedskalert versjon av prosjektet med inntil kr 120 000,- i 2021. 

  

C. «Ritualer under koronapandemien». Prosjektet har fokus på betydningen av ritualer og 

rituelle handlinger i forbindelse med dødsfall er utviklet av Atle Dyregrov og har fått tilsagn 

om støtte på kr 140.000,- fra Landsforeningen Uventet Barnedød (LUB). Prosjektet gir et 

viktig bidrag til senterets sorgforskning og en søkte opprinnelig LUB om støtte på kr 236 

000,-. Dersom det ikke lykkes å skaffe ytterligere eksterne midler foreslås det at senteret 

støtter gjennomføringen av prosjektet med inntil kr 60.000,- i 2021.  

Vedtak 

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   
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Sak 17/2020 Prosess for revisjon av senterstrategi 

 
Senterets ansatte og senterrådet har tidligere drøftet og gitt innspill til senterets strategi for 

perioden 2019-2021. Senterets faglige profil kommer i dag tydelig frem gjennom tre nærliggende 

forskningsområder relatert til sorg, traumatisk stress og mestring av alvorlig somatisk sykdom. I 

tillegg til at senterets forskning er relatert til disse områdene har de også vært førende for senterets 

rekruttering og ansettelser, samt utvikling av senterets undervisningstilbud. 

Senterrådet har tidligere (SAK 3/19 og 18/19) gitt innspill til nåværende strategi og oppfordret 

senterets ansatte til å være ambisiøse på egne vegne med sikte på å styrke internasjonalt samarbeid 

og søke på større eksternfinansierte prosjekter. Rådet har også oppfordret senteret til fornye og 

videreføre arbeidet med forskning og utdanning innen samfunnssikkerhet og beredskap.    

Når det nå er betimelig å innlede en prosess der vi reviderer og fornyer senterets strategi så er det 

flere grunner til dette: 

Senterets fagmiljøer er i sterk utvikling og senterets faglige virksomhet har stor aktualitet og 

samfunnsrelevans, noe ikke minst pandemi situasjonen har forsterket. 

Senterets kjerneområder er styrket gjennom at flere er ansatt i faste vitenskapelige stillinger og flere 

nye rekrutteringsstillinger. 

Universitetet vil i 2021 få en ny faglig og administrativ toppledelse og UiB ønsker i større grad å 

synliggjøre fakultetene og grunnenhetenes bidra til universitetets samfunnsoppdrag og satsninger. 

På bakgrunn av dette vil senterledelsen legge opp til en prosess der senterrådet på dette møtet blir 

invitert til å gi innspill til målsetting med strategiprosessen og forslag til tidsplan for arbeidet.   

Senterledelsen foreslår at strategiarbeidet forankres i følgende overordnede målsetting: 

Senterets strategi for perioden 2022-2024 skal fornyes og videreutvikles gjennom en åpen og 

inkluderende prosess der studenter og ansatte gis mulighet til å medvirke i prosessen. I prosessen er 

det ønskelig å invitere eksterne samarbeidspartnere, fakultets- og universitetsledelse til å komme 

med innspill og forslag til senterets videre utvikling som nasjonalt kompetansemiljø i krisepsykologi. 

For å sikre en god forankring internt og eksternt er målsettingen at senterets reviderte strategi skal 

kunne legges frem for senterrådet høsten 2021.    

Senterledelsen vil foreslå følgende tidsplan for arbeidet:  

Høsten 2020 Mandat, tidsplan og oppstart av strategiarbeidet 

Høst 2020- 
vinter 2021 

Strategi som tema på fagdag, forsknings-, undervisnings- og personalmøte 

Februar 2020 Senterrådsmøte: Rapportering og utsjekk med senterrådet  

Vinter-vår 2021 Innspill fra aktuelle eksterne aktører og miljøer 

Mai 2021 Senterrådsmøte: Utkast til senterstrategi legges frem for senterrådet 

Mai-september 2021 Sluttføring av strategiprosess 

Oktober 2021 Senterrådsmøte: Senterrådet vedtar strategi for perioden 2022-2024 

Nov-desember 2021 Revidert strategi behandles på fakultetsnivå 

Januar 2022 – 2024 Revidert strategi iverksettes 
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Vedlegg 1 

 
Protokoll 

Undervisningsutvalg ved Senter for krisepsykologi 

Dato: onsdag 9.september 2020 kl. 14:00 

Sted: via teams/digitalt 

Tilstede: 

Jarle Eid - leder 

May Hauken- gruppe A 

Jens Thimm – gruppe A 

Anita Fjærestad- gruppe B 

Kristin Skjærseth - gruppe C 

Astrid Mohus (vara) – gruppe C 

Unni Heltne- gruppe D 

 

Sekretær 

Gøril Vikøren Nøkleby 

 

Saksliste: 

 Informasjonssak Kort introduksjon ved Jarle 
Presentasjonsrunde 
Kort gjennomgang av mandat og arbeidsform i utvalget  

07/2020 Vedtakssak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 

Internasjonalt semester: 
status høsten 2020 og plan for våren 2021 
-Kort orientering ved Unni om bakgrunn for det internasjonale 
semesteret, årets versjon er tilpasset korona 
- God tilbakemelding fra studenter på emnet så langt 
- Administrative utfordringer i samhandling med 
fakultetssekreteriatet har økt belastningen i planlegging av 
semesteret 
- Dersom koronapandemien og reiserestriksjonene grunnet den 
vedvarer,  må vi vurdere hvordan semesteret skal gjennomføres 
høsten 2021.  
 
Undervisningsutvalget tar informasjonen til orientering.  

08/2020 Vedtakssak 
 
 
 
 
Vedtak: 

Status på kurset «Pandemi og krisepsykologi» 
-Kort orientering ved May 
-Spennende sammensetning av deltakere 
-også her en del samhandlingsutfordringer med 
fakultetetsadministrasjonen 
Undervisningsutvalget tar informasjonen til orientering. 

09/2020 Vedtakssak 
 
Vedtak: 

Evaluering av emner og kurs ved Det psykologiske fakultet 
-Vi må følge UiBs syklus for emneevaluering og studiekvalitetsarbeid 
 
Undervisningsutvalget tar saken til orientering og ber om at høstens 
evalueringer legges fram i UU 

10/2020 Vedtakssak 
 

Plan for EVU-virksomhet (etter- og videreutdanning) våren 2021 i lys 
av pandemien 
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Vedtak: 

-Våre tre EVU-kurs lyses nå ut med oppstart januar 2021 
       PSYK 643 Krise- og katastrofepsykologi 
       PSYK 637 Barn som pårørende 
       PSYK 648 Sorg: Forståelse, støtte og tiltak 
-Jarle informerte om muligheten til å bruke undervisningsassistenter 
inn i EVU-satsingen vår som et bindeledd mellom studentene og 
emneansvarlig. Dette er noe vi kan vurdere på sikt. 
 -Diskusjon rundt digitalisering av undervisningen og erfaringene 
senteret har gjort seg med digitale samlinger så langt i år. 
Undervisningsutvalget tar informasjonen til etterretning og går inn 
for at planlagte samlinger på våre EVU-kurs i 2021 gjennomføres 
digitalt. Utvalget ber administrasjonen publisere oppdatert 
informasjon om dette i markedsføring av kursene.  

11/2020 Vedtakssak: 
 
 
 
 
Vedtak: 

Orientering om arbeid med tverrfakultær MA-grad (etter- og 
videreutdanning) 
-Jarle orienterte at tre fakulteter har hatt forberedende møter rundt 
EVU-kurs rettet mot ledere i offentlig sektor (JUS, SAMF og PSYK) 
-Jarle er kontaktperson frå Det psykologiske fakultetet inn i dette 
arbeidet 
 
 Utvalget tar saken til orientering.  

12/2020  
 
 
 
Vedtak: 

Status på BCBP- Early Recruitment Program 
 
-Jarle orienterte om arbeidet med “forskerskole” knyttet til Bergen 
Center for Brain Plasticity (presentasjon vedlagt) 
-Kristin og Astrid synes opplegget ser spennende og attraktivt ut for 
studenter som får tilbod om dette.   
Undervisningsutvalget tar saken til orientering 

13/2020  
 
 
 
 
Vedtak: 

EVU-basert mastergrad i krisepsykologi 
 
-Jarle orienterte kort om arbeidet som er gjort med å legge til rette 
for en erfaringsbasert EVU mastergrad. VI søkte i vår om støtte fra 
Diku (direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i 
høyere utdanning), men fikk avslag på denne søknaden 
-vi har ikke finansiering til å gå videre med utviklingsarbeidet nå 
-vi er rigget for å søke om midler om det skal dukke opp nye 
utlysninger 
UU tar saken til orientering 

14/2020 Eventuelt  Kort informasjon om universitetslektor Elin Mæhle sitt 

gruppebaserte kursopplegg for voldtekstutsatte. Vi vil i høst 

gi en gruppe profesjonsstudenter anledning til å lære om 

kursopplegget.  

 

GVN: 10/9/2020 

 

 

https://www.uib.no/utdanning/evu/127501/krise-og-katastrofepsykologi
https://www.uib.no/utdanning/evu/138206/barn-som-p%C3%A5r%C3%B8rende
https://www.uib.no/utdanning/evu/125565/sorgutdanning
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VEDLEGG 2 

Rapport samhandling og økonomi 

Oversikt over samarbeid mellom SFK og DPF med fokus på økonomi 

13. mai fikk Solfrid Sture (kontorsjef økonomi DPF) og Gøril Vikøren Nøkleby (adm.sjef SFK) i oppdrag 

fra fakultetsdirektøren å evaluere samarbeidet mellom SFK og DPF, med fokus på økonomi. 

Modellen vi presenterer er ikke en fasit på hvordan det økonomiske samarbeidet mellom fakultetet 

og senteret skal eller bør struktureres i fremtiden, men den er utarbeidet for å være 

grunnlagsmateriale til en videre diskusjon og eventuell formalisering av samhandlingen mellom 

fakultetet og senteret. I arbeidet med å kartlegge kontaktflater og komme med forslag til en 

økonomimodell ønsker vi å fremheve at en økonomimodell i utgangspunktet bør være et 

instrumentelt redskap for å gjennomføre de overordnede strategiske målene for samarbeidet 

mellom fakultetet og senteret. Modellen skal ikke være avgjørende for hvilke strategiske muligheter 

og handlingsrom som skapes ved at senteret er en del av Det psykologiske fakultet. Vi mener derfor 

at en økonomimodell vil kreve revisjon når fakultetet arbeider videre med egen strategi og senterets 

rolle i denne strategien.    

Bakgrunn  

SFK ble organisert som et frittstående senter under DPF ihht fakultetsstyresak 67/17, i styremøte 

14.06.2017 (vedlegg 1). I statsbudsjettet for 2017 bevilget Stortinget 10 MNOK til UiB til dette 

formålet. Denne bevilgningen skulle dekke lønn til senterets ansatte og driftsutgifter. Når det gjelder 

administrative ressurser, så hadde SFK ved overføringen til UiB en fast tilsatt 100% administrativ 

ressurs knyttet til løpende driftsoppgaver ved senteret. I tillegg hadde senteret en ressurs 

innplassert i stillingen som administrasjonssjef. Denne stillingen ble i løpet av 2018 omgjort til en 

mer faglig innrettet rådgiverstilling, og stillingen som administrasjonssjef ble lyst ut. Tilsetting her 

skjedde 02.01.2019. Det vil si at per dags dato har SFK tre personer ansatt i 100% administrative 

stillinger. I fakultetsstyresak 67/17 blir det slått fast at SFK i størst mulig grad skal ha tilstrekkelige 

administrative ressurser til å dekke egne behov, men at man også skal kunne trekke veksler på mer 

spesialisert støtte ved fakultetet. Som eksempel på dette, trekkes det frem spesialisert personal- og 

økonomistøtte, samt EVU- og forskningsrådgivning, i tillegg til også informasjons- og 

formidlingstjenester.  

Oppdraget 
Denne gjennomgangen skal sikre at det faktiske grunnlaget i det økonomiske samarbeidet blir belyst. 

Oppdraget skal ha som målsetning å danne grunnlag for å vurdere endringer som;  

- Medvirker til større grad av forutsigbarhet  

- Medvirker til at resultatfordeling blir knyttet til ansvar og innsats dvs virker som insitament for 

strategisk utvikling 

 - Oppleves som rettferdig 

 - Tar høyde for eksisterende økonomisk situasjon og utfordringsbilde for fakultet og senter.  

Oppdraget ble i e-post 13. mai formulert slik av fakultetsdirektør: «Det ønskes nå en gjennomgang 

av senterets virksomhet per dags dato, som har kontaktflater inn mot fakultetets virksomhet, 

herunder klinikk, forskning, undervisning og formidling. På bakgrunn av denne gjennomgangen, skal 

det skisseres en (alternativt flere) økonomimodell(er) som formaliserer forholdet mellom senter og 

fakultet. Dette vil innebære å se på bruk og finansiering av administrative ressurser og 

driftskostnader, og hvordan man skal håndtere ulike former for pengestrømmer mellom senter og 

fakultetet, for eksempel for studiepoengsproduksjon, EVU og publikasjonspoeng.» 
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Erfaringer og kontaktflater 
Senteret har siden opprettelsen i 2017 vært i en oppbyggingsprosess. Denne prosessen har gjort seg 

gjeldene innen ansettelser, utvikling av strategiplan med underliggende handlings- og tiltaksplaner, 

utvikling av forsknings- og undervisningsportefølje, etablering av interne rutiner og kulturbygging og 

samhandlingsrutiner innad på senteret og mot eksterne. 

Senteret har i dag en rekke organer for å formelt ivareta sine kjerneoppgaver som en del av UiB: 

-senterråd : rådgivende organ med ansatt- og studentrepresentasjon og eksterne medlemmer 

-undervisningsutvalg 

-undervisningsforum 

-forskningsgruppe (en gruppe som omfatter de tre hovedområdene; traume, sorg og alvorlig 

sykdom) 

 

Senteret har også faste dialogmøter med dekan og direktør, og administrasjonssjef deltar på 

direktørens faste møter med administrasjonssjefer og seksjonsledere. Senterleder deltar i faste 

ledermøter med direktør i Bergen Center for Brain Plasticity og senterets adm.sjef har faste 

samarbeidsmøter med Klinikk for 4-dagers behandling om samhandling i Møllendalsbakken 9.  

Gjennomgangen av senterets virksomhet som har kontaktflater inn mot fakultetets virksomhet har 

tatt utgangspunkt i 2019. Oversikten er et øyeblikksbilde med mange variabler, dette er forhold som 

en økonomimodell må ta høyde for. En del av kontaktpunktene er også utfordrende å si er til den 

ene eller andre partens «fordel» eller «ulempe», men snarere en felles verdiskaping for fakultetet 

som helhet. VI tenker her på deltakelse i utvidede ledermøter, deltakelse i kurs og fellesseminarer 

for alle administrativt ansatte og deltakelse i fellesdager som forskningsdager o.l. 

Ved en pragmatisk tilnærming til senterets kontaktflater mot fakultetets virksomhet ser vi tre 

hovedområder som vi mener omfatter store deler av samhandlingen: 

a. Samhandling på BOA-området, herunder forskningsaktiviteter 

b. Samhandling innen fakultetets undervisning- og veiledningsaktiviteter 

c. Gjensidig bruk av administrative ressurser  

A.  Samhandling på BOA-området, herunder forskningsaktiviteter 

 

Vi legger til grunn at senteret skal ivareta forskningsområder innen krisepsykologi, 

samfunnssikkerhet og beredskap. Strategisk har senteret valgt å fokusere på tre hovedområder som 

også gjenspeiles i senterets forsknings/BOA-aktiviteter: traumer/beredskap, sorg/komplisert sorg og 

psykologiske forhold ved alvorlig somatisk sykdom.  I oppstartsfasen har ikke samhandlingen med 

fakultetets øvrige forskningsmiljøer vært stor, men det legges nå til rette for samhandling på flere 

områder også innen BOA og forskning generelt: 

-SFK har tilsatt to 50% stillinger (professor og førsteamanuensis) som skal være en del av fakultetets 

deltakelse i Bergen Center for Brain Plasticity . Også andre ansatte ved SFK har mindre stillingsbrøker 

som er dedikert UiBs innsats i BCBP de neste 5 årene. 

-SFK har tatt på seg koordinatoransvaret og fått støtte fra UiB sentralt til opprettelsen av et 

tverrfakultært forskernettverk innen samfunnssikkerhet og beredskap. Herunder også administrativ 

koordinering. 

-Samhandling SFK - HEMIL 

-Samhandling SFK - SLATE 
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-Styrking av fagområdet beredskap og operativ psykologi på fakultetet med ansettelse av 50% 

førsteamanuensis ved senteret. 

Så langt har ikke senteret fått overført genererte resultatmidler (såkalte RBO-midler). En detaljert 

oversikt over senterets resultatinntekter til fakultetet i 2018 og 2019 ligger i vedlegg 2. 

Gjennomgangen viser at senteret i oppbyggingsfasen genererer mest publikasjonspoeng , men fra 

2020 og fremover vil senteret også ha: 

-studiepoengsproduksjon (internasjonalt semester for profesjonsstudenter) 

-doktorgrader (fra 2022) 

-BOA/NFR/EU inntekter 

B.  Samhandling innen fakultetets undervisning- og veiledningsaktiviteter 

 

Selv om senteret ikke er ansvarlig for noen av fakultetets studieprogram,  underviste senterets 

ansatte i 2019 mellom 80 og 100 timer på ulike studieprogram ved fakultetet. I tillegg til noe 

veiledning og sensur av master-/hovedoppgaver og bacheloroppgaver. En oversikt over undervisning 

og veiledning i 2019 ligger i vedlegg 3. Avtalene om undervisning gjøres ofte mellom senterets 

ansatte og programkoordinatorer uten at senterets administrasjon er involvert, så oversikten kan 

være ufullstendig, men gir et bilde av denne formen for samhandling med fakultetet. Motsatt vei har 

ikke senteret benyttet ansatte utenfor senteret i undervisning på aktuelle EVU-emner til nå, men 

med opprettelsen av en erfaringsbasert EVU-master i krisepsykologi fra 2021 ligger det til rette for 

samhandling med for eksempel ISP på metodeemne og eventuelt kurs i operativ teamledelse (nytt 

emne). Det er også et uutforsket potensiale for samarbeid på flere andre områder, for eksempel 

mellom HEMIL og senteret innen barnevernutdanningen. 

I tillegg til veiledning av master-/hovedoppgaver har senteret prioritert å lyse ut studentstipend på 

150 000,- årlig til studenter fra fakultetets studieprogram som ønsker å prøve en forskningshverdag 

innen senterets fagområder med senterets ansatte som veiledere. Senteret tilbyr stipender over to 

semester til de utvalgte studentene, totalt 50 000,- pr student.  

 

C.  Gjensidig bruk av administrative ressurser  

 

Som nevnt innledningsvis sier fakultetsstyresak 67/17 at SFK i størst mulig grad skal ha 

tilstrekkelige administrative ressurser til å dekke egne behov, men at man også skal kunne 

trekke veksler på mer spesialisert støtte ved fakultetet. Vi har i dette avsnittet valgt å fokusere 

på senterets bruk av fakultetsadministrasjonens ressurser, men i den pågående OU-prosessen er 

det også mulig å tenke seg at fakultetet ønsker å gjøre bruk av senterets ressurser.  

Det er vanskelig å timefeste senterets bruk av fakultetets administrative ressurser, siden ingen 

har telt timer her, men i senterets oppbyggingsfase med mange ansettelser de siste to årene, er 

det i hovedsak fakultetets HR-kompetanse senteret har benyttet.  

 

En annen kontaktflate mellom senter og fakultetsadministrasjon er studieadministrativ støtte. 

Dette gjelder hovedsakelig eksamensadministrasjon tilknyttet senterets EVU-kurs. I teorien har 

senterets administrasjon (med dagens ansatte) kapasitet til å ivareta de fleste administrative 

oppgaver selv, men for å fordele belastning mellom administrasjonssjef og andre administrativt 

ansatte er det et behov for kompetanseheving for å utnytte hele senteradministrasjonens 

kapasitet. Senteret håndterer i dag den praktiske gjennomføringen av senterets EVU-kurs, men 
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har støtte fra fakultetet på deler av eksamensgjennomføringen. Dersom senteret skal ivareta sin 

egen EVU-portefølje forutsetter dette kompetanseheving av senterets administrasjon, både når 

det gjelder praktisk FS-arbeid (Fellesstudentsystem) og innen UiBs eksamensreglement. Senteret 

har i 2020 også utviklet flere phd-kurs til fakultetets phd-studenter. Faglig planlegging, 

påmelding og praktisk gjennomføring håndteres av senteret, mens sekretær i forskerskolen CDP 

så langt har oversendt emnebeskrivelser til FFU og registrert studiepoeng på deltakerne i FS i 

etterkant.  

Høsten 2020 vil senteret for første gang tilby emner for studenter ved profesjonsstudiet. Så langt 

har administrative kontaktpunkter vært med sekretær i KUE i forbindelse med godkjenning av 

emnene, i tillegg har senteret kontaktflater mot internasjonalt kontor sentralt ved UiB i 

utviklingen av mobilitet i det internasjonale semesteret. 

Senteret har også i noen (og økende) grad benyttet BOA-teamets kompetanse med mulighet til 

gjennomlesing og tilbakemelding av forskningssøknader, selv om senteret fortsatt har ganske 

begrenset antall forskningssøknader som utvikles per i dag. Senteret har fått juridisk støtte fra 

FIA i forbindelse med kontraktutforming med eksterne partnere i utdanningsprosjektene sine. 

Senterets ambisjoner om økte BOA-inntekter både når det gjelder forsknings- og 

utdanningsprosjekter, innebærer også et økt behov for økonomistyring av prosjekter, 

rapportering, fakturering og budsjettkontroll. Dette er oppgaver som krever spesialisert 

kompetanse og oversikt, og som vi vurderer best kan ivaretas av fakultetets prosjektøkonomer 

med dette som sitt hovedkompetanseområde, eller ansettelse av ansatte med denne 

kompetansen ved senteret på sikt. 

Områder senteret i svært liten grad benytter fakultetsadministrasjonens ressurser er: 

-formidling/nettsider/sosiale medier 

-studieadministrasjon og saksbehandling utover EVU 

 

Fakultetets kommunikasjonsrådgiver har vært på senteret for å bli bedre kjent med våre 

forskningsområder og noen av senterets ansatte har brukt rådgivers kontaktnett for å opprette 

kontakt med regional presse. Flere av senterets ansatte er nasjonalt anerkjente og brukes hyppig 

av media uten at kontakten går gjennom senteret eller fakultetet. Dette bidrar også til god 

profilering av fakultetet som sådan. Senterets nettsider og profiler i sosiale medier håndteres 

helt av senterets administrasjon.  

Fakultetets gjeldende strategiplan for 2016-2022, ble vedtatt i fakultetsstyremøte 15.06.2016 

(sak 51/16). Under overskriften «Organisasjon og arbeidsmiljø» står det følgende: «Fakultetet 

skal tilrettelegge for og utvikle en hensiktsmessig organisasjonsstruktur. Arbeidsoppgaver skal 

ses i sammenheng, og kompetanse skal utnyttes bedre på tvers av enheter og nivåer». På 

bakgrunn av dette, ble det i fakultetsstyresak 25/19, vedtatt å iverksette en omstillingsprosess 

på fakultetet med sikte på best mulig bruk av fakultetets samlede ressurser. I 

fakultetsstyrevedtak i sak 54/19, er det presisert at dette også innbefatter ansatte i 

Møllendalsbakken 9, altså SFK. Vi legger derfor til grunn at de administrativt ansatte ved 

senteret har kompetanse og kapasitet som kan komme hele fakultetet til gode på sikt. 

Eksempler på slik kompetanse kan være: 

-Praktisk tilrettelegging ved arrangementer/informasjonssenter 

-Kompetanse innen utdanningsprosjekter/søknadskompetanse 

-Juridisk saksbehandling 
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I forbindelse med omorganisering av administrasjonen ved fakultetet er det behov for å tydeliggjøre 

hvilke arbeidsoppgaver som man ønsker senteret skal håndtere selv og hvilke oppgaver som best 

forvaltes av teamet på Alrek eller fakultetsadministrasjonen. I innledningen understreker vi at en 

økonomimodell bør være et verktøy som underbygger den gjeldende samhandlingen og strategiske 

rollen fakultetet ønsker senteret skal ha. Tilsvarende gjelder også for den administrative 

organiseringen. Den modellen fakultetet velger for administrativ organisering bør underbygge den 

strategiske rollen fakultetet ønsker senteret skal spille og det felles handlingsrommet i dette 

samspillet. Her er det viktig å merke seg at de administrativt ansatte ved SFK i dag lønnes 100% av 

senterbevilgningen. 

Framtidig økonomimodell 
Oppdraget vårt har vært å skissere en (alternativt flere) økonomimodell(er) som skal formalisere 

forholdet mellom SFK og DPF. Det vi har sett i forbindelse med dette arbeidet, er at det hadde vært 

veldig nyttig med en strategidiskusjon i forkant. Da kunne vi i større grad skissert en økonomimodell 

som støttet opp om strategien, mens vi nå risikerer å jobbe frem en modell som egentlig ikke er 

ønsket av noen av partene. Men fordelen med modellen vår, er at den i første omgang tar for seg en 

kartleggingsperiode, slik at man får kartlagt omfang av samhandling og økonomiske disposisjoner og 

konsekvenser av disse. På denne måten kan kanskje denne kartleggingen sette i gang videre 

strategidiskusjoner, slik at man kan finne ut hvor man ønsker å være om for eksempel fem år. 

Ønskes et nært og sømløst forhold mellom senter og fakultet (tilnærmet likt forholdet mellom 

instituttene og fakultetet), eller ønsker man en mer formell modell, der senterets resultatmidler 

overføres direkte til senteret, og hvor man internfakturer tjenester mellom senter og fakultet, og 

man ser på hverandre nærmest som «tjenesteleverandører». Man kan også tenke seg et utall 

«hybridmodeller» mellom disse to ytterpunktene, hvor fakultetets styringsmuligheter og senterets 

autonomi varierer mellom de ulike kontaktpunktene. 

 

Med utgangspunkt i Stortingets ordlyd da UiB fikk midler til å opprette et senter som skal ivareta 

tidligere Senter for krisepsykologi AS’ kompetanse innen krisepsykologi og fakultetsstyrets vedtak 

67/17, legger vi til grunn at intensjonen til UiB og fakultetet ikke var å utvikle SFK som et integrert  

institutt ved fakultetet, men ivareta egenarten og det nasjonalt anerkjente fagmiljøet i et autonomt 

senter med tilknytning til fakultetet. Men, to sitater fra sak 67/17:   «…fagpersoner fra senteret kan 

på samme måte som i dag inviteres til å bidra inn mot utdanning og veiledning….» og «…det vil være 

viktig å stimulere til at SFK… utvikler prosjektsamarbeid med aktuelle forskningsgrupper ved 

fakultetet…», viser at man ønsket samhandling mellom senteret og fakultetet. 

Vi har valgt å skissere en økonomimodell med et to-trinns oppsett. Denne modellen skiller tydelig 

mellom senteret og fakultetet, og senteret går ikke i retning av å bli sett på som et institutt. SFK vil i 

denne modellen få videreført sine resultatinntekter, og tjenester som blir utført på tvers, blir 

fakturert. 

Fakultetsstyrevedtak som omhandler økonomiske føringer mellom fakultet og institutt, for eksempel 

bidrag fra fakultetet i form av universitetsstipendiatstillinger, vil i denne modellen ikke gjelde for 

SFK, da denne modellen baserer seg på at tjenester faktureres fullt ut, og det blir ikke gitt noen form 

for bidrag verken fra SFK til fakultetet, eller motsatt. Eksempel på slike vedtak kan for eksempel 

være fra sak 81/18 som omhandler budsjettfordelingsmodell for DPF, fra sak 92/17 som omhandler 

prinsipper for utlysning av rekrutteringsstillinger ved fakultetet og fra sak 91/17 som tar for seg 

eksternfinansiert virksomhet og strategiske virkemidler ved DPF, herunder egenandeler inn i 

eksterne prosjektsøknader og behandling av såkalte «nulldekningsbidragsprosjekter»).   
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For at denne modellen ikke skal bli altfor komplisert og føre til store transaksjonskostnader, så ser vi 

for oss en innføringsfase som kan gå over 1-2 år, der man kartlegger tjenester på tvers, og etter år 2-

3, så er «kartet laget» og man slutter å telle timer, men har landet på en fast sats for 

internfakturering. Etter dette gjøres en revidering for eksempel hvert andre år, for å se om 

forutsetningene har endret seg, og om det er behov for å gjøre endringer i modellen. Når det gjelder 

utføring av vitenskapelige tjenester på tvers, må tjenestevei gjerne avklares, og man må se på hvem 

som har fullmakt til å godkjenne. Kanskje er det greit av dette går via programkoordinator, men da 

må adm.sjef også informeres (for eksempel settes på kopi på e-mailkorrespondanse). Når det gjelder 

administrative oppgaver, må det i første omgang defineres hvilke oppgaver som må ligge på et 

fakultetsnivå av rent formelle grunner, og hvilke oppgaver som både kan ligge på senternivå og 

fakultetsnivå. Deretter må det avklares hvor oppgaven legges. 

Eksempel på oppgaver: 

-Prosjektøkonomi 

-Innkjøperfunksjon 

-HR 

-EVU 

-Eksamen 

-Rådgivning eksterne søknader 

 

Avslutning 
Vi har gjennom dette notatet landet på en modell som formaliserer forholdet mellom fakultetet og 

senteret, slik oppdraget ba om. Selve gjennomgangen av kontaktflater per idag har vært relativt greit 

å få oversikt over. Det vi opplever som utfordrende har imidlertid vært å utarbeide en 

økonomimodell løsrevet fra hvilken rolle fakultetet strategisk ønsker senteret skal ha. Opprettelsen 

av Senter for krisepsykologi ved UiB og plasseringen av senteret ved Det psykologiske fakultetet 

skapte et stort handlingsrom for samhandling, utvikling og ressursutnyttelse på tvers. Dette er 

potensialer som kanskje fortsatt er uforløst mellom senter og fakultet. Vi ønsker ikke at dette 

forslaget til en økonomimodell blir en føring på i hvilken grad og hvordan samarbeidet utvikles 

strategisk på sikt. SFK ønsker å være en naturlig og integrert del av fakultetet og også fremover øke 

samhandlingen innen forskning, undervisning, formidling og innovasjon. Den økonomiske 

samhandlingen mellom fakultetet og senteret må speile den overordnede strategiske 

samhandlingen på fakultetet hvor senteret har sin 
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Detaljert regnskapsrapport pr juli 2020 
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