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Saksliste: 

I 2020/1176 
 
Vedtaksforslag: 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent 

II  Protokoller  

 Protokoll fra Undervisningsutvalg 29.01.2020 vedlagt 

III Informasjons-
saker 

 Tildelingsbrev fra fakultetet 

 Internasjonalt semester 

 Status på Utøyaprosjektet 

 Revisjon og oppstart av nye EVU emner 

 HMS status 

 Nettverk for samfunnssikkerhet og beredskap ved UiB 
 

1/20  
 
Vedtaksforslag 

Regnskapsoversikt 2019 
 
Senterrådet tar regnskapsoversikt for 2019 til etterretning 

2/20  
 
Vedtaksforslag 

Budsjettoversikt 2020 og oppdatert langtidsbudsjett  
 
Senterrådet tar budsjettforslag 2020 til orientering med de merknader 
som fremkom i møtet   

3/20  
 
Vedtaksforslag 

Bemanningsoversikt– faste stillinger (grunnbemanning) 
 
Senterrådet tar oversikten over bemanning ved senteret til orientering 

4/20  
 
Vedtaksforslag: 

Etablering av EVU finansiert mastergrad (MA) i krisepsykologi 
 

Senterrådet slutter seg til planene om å etablere en EVU finansiert 
mastergrad i krisepsykologi og ber senterledelsen arbeide videre 
med sikte på å formalisere emner og studieplan. 

5/20  
 
 
Vedtaksforslag 

Utlysning av nye faste stillinger knyttet til MA-utdanningen.  
Vedlegg 1  
 

Senterrådet slutter seg til forslaget om å utlyse en fast 50% stilling 
innen operativ ledelse og kriseberedskap i løpet av våren 2020.   
 

6/20  
 
Vedtaksforslag: 

Prosess for utlysning av dobbelkompetansestilling (DK) innen sorgfeltet 
 

Senterrådet slutter seg til planene om å gå i dialog med 
helseforetaket og fakultetet om etablering og utlysning av et DK 
stipend knyttet til Utøya undersøkelsen.  
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Eventuelt 
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Sak 1 Regnskapsoversikt 2019 
Vi har også i 2019 hatt god økonomistyring av senteret. På universitetet skilles økonomien mellom grunnbevilling 

(GB) og BOA (Bidrags- og oppdragsfinansiering).  

Grunnbevilgning 
Hovedtrekkene ved senterøkonomien er grunntildelingen, i 2019 kr. 10 290 000.- Senteret kan forvalte disse 

midlene selv, men tildelingen skal dekke alle kostnader knyttet til senterets drift, som lønn, husleie, reise, drift, 

inventar, forskning og undervisning. 

I 2019 mottok vi også en bevilgning på 1, 3 mill. NOK fra Helse- og omsorgsdepartementet for å gjennomføre 

oppfølgingsstudien etter Utøya. Understående oversikt viser inntekter og kostnader på hovedtildelingen vår i 

2019: 

 

Samme oversikt med litt flere detaljer: 

 

 

 

 

Overføring fra 2018 
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Øvrige inntekter i 2019 har vært: 

 149 777 .- som vår andel av NORPART-prosjekter med Nepal (UiO) og Vietnam (Høyskolen i Innlandet) 

 165 000.-  diverse kursinntekter fra eksterne kurs/seminar ansatte har gjennomført 

På kostnadssiden er det lønnskostnader som utgjør den største posten. 

Vi hadde budsjettert med 500 000 i reiseutgifter for 2019 inkludert annum til fast tilsatte. Pr. i dag er 347 635 ,- 

kostnadsført på reise/annum.  

 

Utøya  

Bevilgningen for Utøya-oppfølgingen ble i sin helhet overført UiB i 2019. Pr. desember er 572 772 ,- brukt i 

lønnskostnader. Dette er hovedsakelig en vitenskapelig assistent inkludert sosiale kostnader. I tillegg er det ført 

kostnader på 178 306.-  som har dekket utarbeidelse, trykking og utsendelse av spørreskjemaet til 290 etterlatte 

og pårørende. I langtidsprognosen i 2019 delte vi tildelingen mellom 2019 og 2020, med den hensikt å vise de 

spesifikke lønnskostnadene i Utøyaprosjektet. Vi har i 2019 brukt 760 618.- av bevilgningen på Utøyastudien. 

 

 

Regnskapet viser på grunnbevilgningen et overskudd på ca ½ mill.kr. I tillegg hadde vi med oss 7 088 365 kroner 

fra 2018 over i 2019.  

Bidrags- og oppdragsfinansiering 
Vi har ikke foreløpig store inntekter på BOA-siden, men inntekter i 2019 har i hovedsak vært: 

 Oppdrag Foreningen Uventet Barnedød (130 000) 

 Frikjøp av prof. May Hauken /prosjektfinansiering (699 000,-) 

Det er i 2019 sendt flere søknader om prosjektstøtte fra ulike finansieringssteder, som forskningsrådet, 

Extrastiftelsen, Diku m.m. Men ingen av de store prosjektene vi har planlagt har i 2019 lykkes med å få tildelinger.  

Dette er noe vi må jobbe videre med, sammen med forskningsseksjonen og BOA-teamet ved fakultetet.  
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Tabell over: Oversikt BOA-regnskapet 2019.  

 

Etter- og videreutdanning (EVU) 
Inntekter (studieavgift) fra EVU-kurs blir inntektsført det året studentene starter på studiet. Det betyr at 

inntektene for PSYK642 Sorgutdanningen ble inntektsført i 2018.  

 

I 2019 startet EVU-kurset PSYK643 Krise- og katastrofepsykologi opp med 20 studenter.  

 

Kostnader ved kurset er innleide foreleser og bespisning til studentene. Kurset har to 2-dagers samlinger pr. 

semester og går over to semester. På sikt er intensjonen å knytte lønnskostader fra dem som underviser på EVU-

emnene mot inntektene fra emnene. Dette vil tydeligere viser reelle kostnader og avlaste lønnskostnadene på 

grunnbevilgningen.  

 

RESULTAT 2019 

Overskudd 2019 571 898  
Overskudd EVU 286 543  

Underforbruk fra 2018 7 088 365  
Overføres til 2020  7 946 806 
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Sak 2 Budsjettoversikt og langtidsprognose til 2025 
Langtidsprognosen er nå estimert ut 2025.  

I tabellen er avganger grunnet pensjon/avslutning av åremålstillinger tatt med og gir lavere lønnskostnader ut i 

perioden.  Senterleder har åremålstilling ved Sfk (80%) som avsluttes august 2023. Fakultetsstyret har vedtatt 

fakultetet nå skal ha valgte instituttledere (ikke ansatte). Hvilke konsekvenser dette har for Sfk når Jarle Eids 

åremål er ferdig, er usikkert. Tilsvarende er administrasjonen ved fakultetet (her også de administrative 

stillingene ved senteret) i en omorganiserings- /omstillingsprosess. Hvilke konsekvenser dette får for senteret fra 

høsten 2020 er også usikkert. Omstillingsprosessen for tekniske/administrative ansatte ved fakultetet skal vedtas 

av fakultetsstyret i mars 2020. Når det gjelder denne siste prosessen er Sfks situasjon annerledes enn det øvrige 

fakultetet, siden de administrative ved senteret lønnes via senterets grunnbevilgning.  

 

I understående tall er midlertidige stillinger sluttført som tabellen i sak 3 (bemanningsoversikt) viser. To 

midlertidige stillinger i 20% er videreført ut 2025, utover det som er avtalt pr. i dag. Dette for å indikere et mulig 

behov for midlertidig arbeidskraft i spesifikke perioder/spesifikke prosjekter, f eks stillinger som universitetslektor 

(undervisning) eller andre midlertidige tilknytninger.  

Det er også lagt inn en stilling som 50% stipendiat fra august 2020 og i tre år. Dette for å vise økonomisk 

konsekvens av sak 6/20 – dobbelkompetanseløp innen sorgfeltet, og er estimert til ca 300 000 årlig i tre år.  

        
BUDSJETT Årsbudsjett  

2020  
Årsbudsjett  
2021 

Årsbudsjett  
2022 

Årsbudsjett  2023 Årsbudsjett  
2024 

Årsbudsjett  
2025 

 
Inntekter              
Bevilgning fra 
stortinget 10 609 000 10 927 270 11 255 088 11 592 741 11 940 523 12 298 739  
Kursinntekter 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000  
Forskernettverk 
Samfunnssikkerh 200 000 200 000 200 000        
Ekstra bevilgning 
Utøya 0            
Erfaringsbasert MA   1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000  
resultatmidler     300 000 300 000 300 000 300 000  
BOA inntekter 150 000 830 942 471 305 497 090 507 503 518 228  
overføring fra året før 7 946 806 4 955 360 1 302 064 458 655 -594 934 -1 776 988  
               

Sum inntekter 19 205 819 18 213 572 14 828 457 14 148 486 13 453 091 12 639 979  
               

Kostnader              
Lønn 11 356 831 14 930 807 12 473 765 12 824 433 13 287 454 11 882 395  
Studentstipend 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000   

Harvard tjenester 159 996 106 664          
Husleie 1 292 595 743 000 765 000 787 950 811 589 835 936  
              
Reisekost 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000  
Andre driftskostnader 891 037 581 037 581 037 581 037 581 037 581 037  
Frikjøp Boa 0 0 0 0 0 0  

Sum Kostnader 14 250 459 16 911 508 14 369 802 14 743 420 15 230 079 13 849 369  

        
Overføre til neste År 4 955 360 1 302 064 458 655 -594 934 -1 776 988 -1 209 390  
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Resultatmidler i prognosen er  til dømes inntekter fra studiepoengproduksjon og uttelling fra vitenskapelig 

publiseringer fra senterets ansastte. Summen her er estimert ut fra dagens publiseringsoversikt og estimerte 

studiepoeng på vårt internasjonale semester for profesjonstudentene fra høsten 2020.  

 

I langtidsprognosen er kostnader BOA i null. Dette er som nevnt i sak 1 et område hvor vi må jobbe for å få 

inntekter fra bidrags- og oppdragsforskning. Målet er et flere av faste/midlertidige stillinger kan lønnes over 

midler fra bidrag- og oppdragsforskning, noe som vil avlaste lønnsbudsjettet vårt over grunnbevilgningen Dette er 

også i tråd med UiBs mål sentralt.  
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Sak 3/2020 Bemanningsplan  
Senter for krisepsykologi ble etablert som del av Universitetet i Bergen i desember 2017 etter at 

Stortinget hadde tildelt universitetet en grunnbevilgning på 10 MNOK. Senteret vil i løpet av 2020 ha 

etablert en grunnbemanning bestående av senterleder og tre administrative stillinger, samt 9 ansatte i 

faste vitenskapelige stillinger. Det tar tid å etablere en kjerne av fast tilsatte forskere knyttet til 

forskning og utdanning. I en oppbyggingsfase har det derfor vært naturlig å knytte til seg flere 

midlertidige stillinger. I 2020 har senteret derfor 14 ansatte i tidsbegrensede stillinger som finansieres 

over senterets grunnbevilgning. Når senteret etablerer flere etter- og videreutdanningstilbud og øker 

forskningsaktivitetene vil dette både styrke senterets økonomi og øke behovet for en stabil kjerne av 

faste stillinger som kan dekke opp undervisning og veiledning på master og PhD nivå.  

Tatt høyde for lønns- og priskompensasjon utgjør senterets grunnbevilgning i 2020 10,6 MNOK. 

Senteret leverer i dag et netto bidrag til fakultetets drift gjennom forskning, veiledning og utdanning 

som tilsvarer om lag 1,0 MNOK. Senterets årlige inntekter fra EVU virksomhet vil i perioden 2020 til 

2021 øke til om lag 1,0 MNOK pr år.  

Senterets disponible midler vil i 2021 består av grunnbevilgningen med tillegg av resultatmidler fra 

forskning, utdanning og EVU på om lag 12,7 MNOK.  

Tatt utgangspunkt estimerte årlige drifts- (husleie, renhold, strøm, reiser, investeringer) og 

administrasjonskostnader på 2,6 MNOK vil senteret kunne regne med å ha en permanent 

grunnbemanning tilsvarende om lag 9 faste vitenskapelige stillinger.  

Senteret har i 2020 en akkumulert overføring fra 2019 på 7,9 MNOK. Dette vil kunne dekke estimerte 

lønnskostnader til midlertidige og tidsbegrensede stillinger som i dag er finansiert over senterets 

grunnbevilgning.      

Oppsummert:  

Tabell 1 viser at med et forventet økt inntektsgrunnlag og en nøktern drift vil senterets årlige 

driftsbudsjett kunne dekke lønnskostnader til 3,8 administrative stillinger, senterleder og 9 faste 

vitenskapelige stillinger. Tatt høyde for permisjoner, vakanser og forventet avgang vil en 

personalramme på inntil 12 faste stillinger være realistisk.  

Senterets akkumulerte overskudd på drift i perioden 2017-2019 vil sammen med BOA økonomien dekke 

lønnskostnader på åremålsstillinger. På sikt vil flere åremålsstillinger kunne erstattes av faste stillinger 

eller dekkes av BOA midler.  

Tatt høyde for at det i perioden 2022-23 også vil kunne frigjøres lønnsmidler tilsvarende 1,4 årsverk vil 

det være mulig å utlyse en dobbelkompetanse stilling og en ytterligere en fast 50% stilling i løpet av 

inneværende år.  
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Faste administrative 
stillinger 

% Stilling Kommentar 

Jarle Eid 80 Senterleder Til august 2022 

Gøril Vikøren Nøkleby 100 Administrasjonssjef  

Unni Heltne 100 Seniorrådgiver  

Hanna Tandberg 100 Førstekonsulent Til juli 2024 

    

Total 380   
 

Faste vitenskapelige stillinger % Stilling Kommentar 

Atle Dyregrov 60 Professor Til nov 2021 

May Hauken 100 Professor  

Bjarne Hansen 50 Professor  

Pål Kristensen 100 Førsteamanuensis  

Jens Thimm 100 Førsteamanuensis  

Olga Therese Ousdal 50 Førsteamanuensis Fra 1.12. 2020 

XX 100 Førsteamanuensis I prosess/helsepsykologi 

XX 50 Førsteamanuensis I prosess/ psykometri 

XX 50 Førsteamanuensis I prosess/ global mental helse 

XX 50 Førsteamanuensis  Viser til rådsmøtesak 5/20 

Total 710   
 

Midlertidige vitenskapelige 
stillinger 

% Stilling Kommentar 

Marianne Vinjevoll 20 u.lektor Til okt 2021 

Marianne Straume 20 u.lektor Til okt 2021 

Elin Mæhle 20 u.lektor Til okt 2021 

Heidi Djup 20 u.lektor Til okt 2021 

Christine Lien 20 u.lektor Til okt 2021 

Bernt Mueller  10 Førsteam Til aug 2021 

Martin Lytje  10 Førsteam Til aug 2021 

Ragnhild Dybdahl 20 Førsteam Til aug 2021 

Iren Johnsen 100 Postdoktor Til 29.11.2022 

Anita Fjærestad 100 Vit.ass Til aug 2020 

Thea Sveen 50 Vit.ass Til 21.02.2021 

Roar Espevik 20 Førsteam Aug 2021 

Rolf Gjestad 10 Førsteam Aug 2021 

xx 50 Ph. D Viser til senterrådssak 6/20 

Erik-Edwin Nordström 50 Ph.D/dobbelkompetanse Fakultetsfinansiert  

Total 520   
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Sak 4/2020 Etablering av EVU finansiert mastergrad i krisepsykologi.  
 

Undervisningsutvalget ved senteret har i møte 29.1 anbefalt forslag om etablering av en EVU finansiert 

mastergrad i krisepsykologi. Det vil bli søkt støtte fra Diku sitt program for fleksible utdanningstilbud 

med sikte på å få støtte til å etablert mastergraden i løpet av 2021.   

Fullt utbygget vil det være naturlig å gjennomføre fire basisemner pr år og å ha et årlig kull som skriver 

mastergradsoppgave. En modell med 15 studenter pr emne vil gi en estimert årlig inntekt på om lag 1,1 

MNOK.   

MA-Grad med 4 emner på 15 ECT og MA-oppgave på 30 ECT.  
Beregningen er basert på 15 studenter pr emne 
 

Emner Inntekter Overhead + drift Overskudd 

15 ECT (19 000,-) 285 000,- 80 000,-   205 000,- 

15 ECT (19 000,-) 285 000,- 80 000,-   205 000,- 

15 ECT (19 000,-) 285 000,- 80 000,-   205 000,- 

15 ECT (19 000,-) 285 000,- 80 000,-   205 000,- 

30 ECT (25 000,-) 375 000,- 100 000,-   275 000,- 

   1 095 000,- 
 

Kunnskapsdepartementet arbeider med ulike modeller for å stimulere til mer etter- og videreutdanning 

og det vil være aktuelt å søke om støtte eller tilleggsfinansiering fra UiB eller eksterne kilder når dette 

blir mer avklart.  

Etableringen av en EVU finansiert mastergrad vil også bidra til å ivareta senterets samfunnsoppdrag 

gjennom økt undervisning og formidling.  

 

Forslag til vedtak 

Senterrådet slutter seg til planene om å etablere en EVU finansiert mastergrad i krisepsykologi og ber 

senterledelsen arbeide videre med sikte på å formalisere emner og studieplan. 
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Sak 5/2020 Utlysning av fast 50% stilling med innretning mot operativ ledelse og 

krisebredskap 

 
Senteret får i perioden 2020 til 2022 en årlig tildeling på kr 200.000,- frå universitetsstyret for å etablere 

et forskernettverk knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap. Førsteamanuensis Roar Espevik (20%), vil 

bidra til å koordinere det nye forskernettverket ved UiB. I løpet av våren skal han også utvikle en 

beskrivelse av et nytt EVU emne på 15 studiepoeng med innretning mot operativ leiing og 

kriseberedskap. Dette vil være et av de nye emnene som skal inngå i senterets EVU finansierte 

mastergrad i krisepsykologi. 

Det vil være naturlig at Senter for krisepsykologi også besitter høy kompetanse med relevans for 

innsatspersonell, politi, brann og redning. Naturhendelser, katastrofer og storulykker stiller store krav til 

personell i innsats yrker, operative ledere og lokal, regional og nasjonal kriseberedskap.    

For å sikre at senteret har kompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap blir det derfor foreslått å 

lyse ut en fast 50% stilling som førsteamanuensis med innretning mot operativ ledelse og 

kriseberedskap i løpet av våren 2020.  

 

Forslag til vedtak 

Senterrådet slutter seg til forslaget om å utlyse en fast 50% stilling innen operativ ledelse og 

kriseberedskap i løpet av våren 2020.   
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Sak 6/2020  

Etablering av dobbeltkompetansestilling i psykologi – Utøya prosjektet.  
 

Stortinget bevilget i 2018 støtte til at senteret kunne gjennomføre en oppfølgingsundersøkelse av 

etterlatte etter Utøya. I løpet av 2019 er det gjennomført en spørreundersøkelse og nå i 2020 skal det 

gjennomføres intervjuer med etterlatte.  

Førsteamanuensis Pål Kristensen har med støtte fra vitenskapelig assistent Anita Fjærestad hatt ansvar 

for å planlegge og gjennomføre datainnsamlingen.  Det er lagt opp til at data fra spørreundersøkelsen 

og intervjuundersøkelsen skal være klar til å bli analysert fra sommeren 2020. Senteret har fått mulighet 

til å disponere en dobbelkompetansestipendiat (DK) finansiert av fakultetet. Vi ser at det allerede nå vil 

være hensiktsmessig å ha ytterligere en DK stipendiat knyttet til prosjektet slik at mer av datamaterialet 

kan bli bearbeidet og gjort offentlig tilgjengelig. En gjennomgang av senterbudsjettet har vist at det vil 

være mulig å forskuttere midler til en 50% stipendiatstilling som kan inngå som del av fakultetets DK 

portefølje de neste årene. Denne 50% stillingen er  

Senterleder har forespurt Helse Bergen om muligheten for å etablere et nytt DK stipend knyttet til 

Utøya prosjektet der UiB /SfK finansierer 3 år forskning og foretaket finansierer 4 år med klinikk og 

spesialisering. Helseforetaket har i utgangspunktet stilt seg positiv til å vurdere dette nærmere og 

ønsker en dialog omkring rammer og innretning på et DK løp. 

Forutsatt avtale med helseforetaket vil det være naturlig å lyse ut dette DK stipendet med tilhørende 

prosjektbeskrivelse i mars/april slik at vedtak om tilsetting kan skje i løpet av mai, med tiltredelse i 

august 2020. På denne måten kan begge de to DK stipendiatene samkjøre sine prosjekter og komme i 

gang med analyser og skrivearbeid allerede høsten 2020.   

 

Forslag til vedtak 

Senterrådet slutter seg til planene om å gå i dialog med helseforetaket og fakultetet om etablering og 

utlysning av et DK stipend knyttet til Utøya undersøkelsen.  
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VEDLEGG 1 

Protokoll Undervisningsutvalg 29.01.2020 
Protokoll 

Undervisningsutvalg ved Senter for krisepsykologi 

Dato: onsdag 29.januar 2020 kl. 14:30 

Sted: Stort møterom, 3 etg, MB9 

Tilstede: 

Jarle Eid - leder 

May Hauken- gruppe A 

Anita Fjærestad- gruppe B 

Ragnhild Aarø- gruppe C 

Forfall: 

Pål Kristensen- gruppe A 

Unni Heltne- gruppe D 

 

Sekretær 

Gøril Vikøren Nøkleby 

 

Saksliste: 

01/2020 Vedtakssak 
 
Vedtak: 

Tredje syklus – Ph.D. kurs i regi av Senter for krisepsykologi 
 
Undervisningsutvalget slutter seg til forslaget om at senteret 
skal tilby PhD kurs i tilknytning til senterets fagområder og at en 
i 2020 arbeider videre med å gjennomføre de kursene som er 
omtalt i denne saken.  

02/2020 Vedtakssak 
 
 
Vedtak: 

Utlysning og organisering av studentstipend ved Senter for 
krisepsykologi 
 
Undervisningsutvalget går inn for å anbefale at senteret 
viderefører ordningen med studentstipend med en årlig 
utlysning i april og mulighet for stipend over to påfølgende 
semester.  

03/2020 Vedtakssak 
Vedtak: 

Internasjonalt semester – Søknadsprosess og opptak 
Undervisningsutvalget anbefaler at det blir gitt støtte til reise og 
opphold etter Diku sine satser for inntil 2 studenter som høsten 
2020 gjennomfører feltarbeid hos ADPC i Bangkok.  
 

04/2020 Vedtakssak 
Vedtak: 

Revidering og utvikling av nye EVU- emner. 
Undervisningsutvalget anbefaler at senterets EVU kurs blir 
revidert og utviklet, tatt hensyn til diskusjonene i møtet, med 
sikte på at:  
a) PSYK643 Krise og katastrofepsykologi (15 ECT) videreføres 

med opptak av nytt kull fra høsten 2020 
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b) PSYK644 Sosial nettverksstøtte (15 ECT) omarbeides i tråd 
med emneansvarlig sin anbefaling til kurset «Barn som 
pårørende ved alvorlig sykdom» med sikte på nytt opptak 
fra høsten 2020.  

c) PSYK642 Sorgutdanning (15 ECT) revideres og videreutvikles 
til to kurs á 15 st.poeng, hvorav det ene får oppstart fra 
høsten 2020.  

d) PSYKXXX Operativ ledelse og kriseberedskap (15 ECT) 
foreslås etablert som et nytt EVU kurs med sikte på opptak 
fra høsten 2020.  

e) PSYKxxx «Menneskerettigheter og psykologi» (15 ECT) 
foreslås  utviklet og etablert som nye EVU kurs med sikte på 
opptak fra høsten 2020. 

05/2020 Vedtakssak 
 
Vedtak: 

Plan for arbeid med utvikling av EVU finansiert mastergrad 
(90-120 ECTS) 
Undervisningsutvalget går inn for at arbeidet med å etablere en 
EVU finansiert mastergrad blir videreført tatt hensyn til 
diskusjonene på møtet og at senterledelsen følger opp arbeidet 
med å sikre tilstrekkelige ressurser til veiledning og 
undervisning.  

06/2020  Eventuelt 
-Det ble informert om pågående søknad til programmet 
«fleksible utdanningsløp» finansiert av DIKU. Vi vil søke om å få 
finansiert oppbyggingen av EVU finansiert mastergrad (sak 
05/20). Søknadsfrist 02.03.2020 
-Arbeidet med sak 04/20: Revidering og utvikling av nye EVU-
emner vil tas videre til persoanlseminatet på Solstrand 13.- og 
14.februar.  

 

GVN: 10/1/2020 
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Vedlegg SAK 5/20: 
 

Sak 5/20  

Universitetet i Bergen  
Det psykologiske fakultet 

 
Førsteamanuensis (50%) i operativ leiing og kriseberedskap 
UiB - Kunnskap som formar samfunnet 
Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, 
ferdigheiter og haldningar. 
Vil du vere med å forme framtida? 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXY (https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXY) 

 
Førsteamanuensis (50%) i operativ leiing og kriseberedskap 
Ved Senter for krisepsykologi, Det psykologiske fakultet, er det ledig ei fast 50 % stilling som førsteamanuensis i operativ leiing. 
Stillinga er innretta mot å styrke senterets forsking og utdanning innan operativ leiing, samhandling, krisekommunikasjon og beredskap 
med særlig innretning mot utdanning og trening innsatspersonell. Oppstart i stilling i løpet av 2020 eller etter nærmare avtale. 

 
Arbeidsoppgåver/forskingsområde: 
Samarbeide med aktuelle lokale, nasjonale og internasjonale partnarar om forsking, formidling og utdanning. 
Rettleie og følgje opp studentar som gjennomfører feltarbeid og praksis innan området.  
Utvikle søknader om finansiering av forsking frå NFR, Helseføretaket, EU og andre kjelder 
Ta del i arbeidet med å etablere og gjennomføre etter og vidareutdanning ved senteret 
Ta del i publisering, formidling og fagleg administrativt arbeid ved senteret 
Rettleiing av studentstipend, stipendiatar og forskarar innan eige fagområde. 

 
Kvalifikasjonar og eigenskapar: 
Søkjar må ha doktorgrad innan relevant fagfelt med innretning mot operativ leiing og krisehandtering. 
Søkjar må ha erfaring frå operativ arbeid, utdanning og forsking med relevans for samfunnssikkerhet og beredskap.  
Erfaring frå undervisning og rettleiing av studentar innan operativ psykologi og leiing er ønskjeleg. 
Forskingsadministrativ erfaring, bedømming og fagfellevurdering. 
Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som blir tilsett vil få tilbod om opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før 
tilsetjing 
Undervisningsspråket er i hovudsak norsk, men den som blir tilsett bør også ha erfaring i å undervise på engelsk. 

 
Vi tilbyr: 
Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø 
Løn etter lønssteg 64 - 77 (kode 1011/lønsramme 24, minimum alternativ 8) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Det kan verte 
aktuelt med direkteplassering. Dette utgjer ei årsløn på kr xxxxxxx  - xxxxxxxx brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. For 
særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn. 
Medlemskap i Statens pensjonskasse 
Gode velferdsordningar (https://www.uib.no/foransatte/17399/velferd) 

 
Søknaden skal innehalde: 
CV 
Vitnemål og attestar 
Namn og kontaktopplysingar til to referansar 
Fullstendig publikasjonsliste 
Liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 
Liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med opplysningar om kvar dei er offentleggjorde 
Inntil 10 vitskaplege arbeid søkjaren vil det skal takast omsyn til ved vurderinga 
Vi gjer merksam på at søknader vert vurdert med den informasjonen og dei vedlegg som er knytt til søknaden i JobbNorge når 
søknadsfristen 
går ut. Vedlegga må vere på engelsk eller eit skandinavisk språk, og eventuelle omsetjingar må vere attesterte. Det er søkjar sitt 
ansvar å sørgje 
for at all informasjon er lagt inn innan fristen. 
Det er særs viktig at kvart av vedlegga som det skal takast omsyn til ved vurdering i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til 
søknaden (jf. siste kulepunkt). 



 

16 
 

 
 

 

 

 

 

 


