
 

 

Referat senterråd 10.06.20 
 

Sted: Digitalt (Zoom) 

Til stede:  
Ingrid M. Løkken – rådsmedlem vit.sk. ansatt, Unni V. Midthassel – rådsmedlem vit.sk. 
ansatt, Kjersti B. Larsen – rådsmedlem ekstern, Torunn Helene Fredriksen – rådsmedlem 
tekn.adm. ansatt, Peder Haug – rådsmedlem leder ekstern, Marianne Haas – vara 
rådsmedlem ekstern, Maren Stabel Tvedt – rådsmedlem stipendiat/student, Lars H. Bjelland 
– kontorsjef avd. Porsgrunn, Dag Jostein Nordaker – senterleder, Elin Ødegård – avd.leder 
Porsgrunn, Elsa Westergård – utdanningsleder, Ingar Lee – kontorsjef avd. Stavanger, Sigrun 
Ertesvåg – rådsmedlem vit.sk. ansatt/FoU-leder, Hege C. N. Barker vara rådsmedlem 
tekn.adm.ansatt (på deler av møtet.) 

Forfall:  
Anita Rosengren – vara rådsmedlem ekstern (pga. tekniske utfordringer). 

Sakliste 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
1/20 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste (referat godkjent pr. mail tidligere) 

- Innkalling/saksliste godkjent. Kort presentasjon av gamle og nye rådsmedlemmer 
etter suppleringsvalget som har vært. 

 
2/20 Status ved senteret inkl. Korona-situasjonen  

- Senterleder m.fl. gikk gjennom en presentasjon som sendes til rådsmedlemmene til 
intern bruk i etterkant av møtet. Informasjonen inneholdt: 

o Status tilsettinger 
o Korona 
o Anbud 
o Høringer 
o Spekter 
o FoU 
o Utdanning 
o Oppdragsvirksomhet og samfunnskontakt 

- Det kom nyttige innspill og spørsmål knyttet til visningen av senterets arbeid inn mot 
ulike høringsuttalelser på flere områder, som senteret vil følge opp. 
 

3/20 Økonomirapport 1. tertial 2020 
- Lars gikk gjennom et par oversikter, og det vises ellers til saksframlegget for øvrig. 

 
4/20 Informasjon om strategiprosess ved UiS og fakultetet 

- Viser til saksframlegg, med informasjon om hvor man kan holde seg oppdatert på 
arbeidet, samt den siste utviklingen når det gjelder strategiprosessen ved UiS. Den 



 

ene av de tre foreslåtte tematiske satsningene, «Læring for livet», vil være den som 
senteret og fakultetet for øvrig kan kjenne seg best igjen i, og vil jobbe videre for å 
kunne gi området et hensiktsmessig innhold. 
 

5/20 Status for prosessen rundt utarbeidelse av strategiplan for senteret 
- Det ble presentert to modeller som ledelsen er i gang med å benytte til hjelp i å legge 

til rette for involvering og fremdrift i den videre strategiprosessen ved senteret. På 
neste senterrådsmøte, blir dette en viktig sak som det må settes av tid til. 

 
6/20 Årsrapport 2019, Årsplan 2020  

- Både årsplan og årsrapport viser svært stor aktivitet. 
- Det ble diskutert noe rundt form og hensikt med at plan og rapport er utformet slik 

den er. Er kanskje i størst grad gode dokumenter internt for senteret, mer enn for 
eksterne lesere. Kanskje kunne en prosatekst i form av en oppsummering, eller 
innledning til årsrapporten gjort den enda mer tilgjengelig for eksterne målgrupper. 

- Det vil være naturlig å gjøre en vurdering av om man bør endre formen på 
dokumentene når ny strategiplan skal tre i kraft høsten 2021. 

 
7/20 Eventuelt  

- Forslag til møtedatoer for kommende studieår: 
- 18.11.20, kl. 12.00 – 15.00 
- 22.04.21, kl. 12.00 – 15.00 

 

Ingar Lee 
Referent 
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