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ORIENTERINGSSAK - FULLMAKTS SAK
Prolongering av instituttstyrene ved Det helsevitenskapelige fakultet ut 2017
Dekanen har på fullmakt den 10. april 2017 gjort følgende vedtak. Funksjonstiden for
instituttstyrene ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge -nord, Institutt for psykologi og
Institutt for helse- og omsorgsfag blir prolongert frem til 31.desember 2017.
Begrunnelse:
Ved Helsefak har følgende institutter sin funksjonsperiode fram til 31. juli 2017
- Institutt for psykologi
- Institutt for helse- og omsorgsfag
- Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord
På grunn av organisasjonsgjennomgangen ved UiT, er fakultetet bedt om å prolongere sine
instituttstyrer ut 2017, slik som for fakultetsstyret. Både interne og eksterne styremedlemmer i
ovennevnte styrer er forspurt om prolongering. Unntaket er studentrepresentanter, da de velges av
studentene selv, for ett år av gangen. Studentutvalget ved Helsefak ivaretar valg av
studentrepresentanter. Valgmøte ble avholdt den 30. mars 2017. Studentrepresentantenes
valgperiode er fra 1.8.2017 til 31.7.2018.
Alle de eksterne styremedlemmene har akseptert prolongering fram til 31. desember 2017
- Otto Mathisen og Eivind Pedersen som faste representanter ved instituttstyret for
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - nord.
- Elin Gullhav er prolongert som fast representant, med Thomas Berg Lie som
vararepresentant ved instituttstyret for Institutt for psykologi.
- Ragnhild Hellesø og Ole Petter Rekvig som faste representanter ved instituttstyret for
Institutt for helse- og omsorgsfag.
Interne styremedlemmer har også akseptert prolongering for samme periode.
Nye eksterne styremedlemmer oppnevnes med funksjonsperiode fra 1. januar 2018 og
universitetsinterne representanter velges slik at de tiltrer fra samme dato.
Følgende styrer har funksjonsperiode fram til 31.juli 2018
- Institutt for klinisk odontologi
- Institutt for samfunnsmedisin
Disse styrene berøres ikke av prolongeringen da deres funksjonsperioden startet i 2014 og går
frem til 31. juli 2018.
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