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Sak:

Status avdeling for komparativ medisin og oppfølgingstiltak
Innstilling til vedtak:
1) Helsefak søker universitetsstyret om arealutvidelse for smådyrsforskning –
modulbygg/elementbygg AKM3
2) Fakultetsstyret vil prioritere å støtte forskere som rammes av stengningen av
smådyrsavdelingen ved AKM jf. kriteriene som framgår av vedlegget

Begrunnelse:
Helsefak har kommet i en meget krevende situasjon som følge av stengingen av Avdeling for
komparativ medisin (AKM). Fakultetet vil være uten fasiliteter for dyreeksperimentell forskning
fram til juni 2018, og dette rammer en rekke forskere hardt. AKM har en stordyrsavdeling, en
akvariefiskavdeling og en smådyrsavdeling. Det har lenge vært klart at stordyrs- og
akvariefiskavdelingene ville være stengt i ombyggingsperioden, og forskerne har innrettet seg ift.
dette. For smådyrsforskerne har alternative fasiliteter vært planlagt og jobbet med, og forskerne
har innrettet seg på videre drift i ombyggingsperioden for AKM. Dette betyr at det nå i særlig
grad er smådyrsforskningen som rammes særskilt. Spesielt alvorlig er situasjonen for
forskere/forskningsgrupper som har mottatt miljøstøttesatsing og/eller har betydelig ekstern
finansiering og forpliktelser.
Kort historikk
- Detaljprosjekteringen for MHII (inkl. AKM) ble ferdigstilt 2008. Behov for utvidet areal
til smådyrsforskning har tilkommet gradvis etter dette gjennom ansettelser i
innstegsstillinger og betydelige eksterne forskningsanslag. I samråd med
Universitetsdirektøren ble det valgt ikke å be Statsbygg om omprosjektering til mer
smådyrsareal pga. frykt for å komme ut av «byggekøen» til KD.
- Sent høsten 2014 kunngjorde Statsbygg at også smådyrsavdelingen ved AKM måtte
stenge pga. nybygget/ombyggingen av stordyrsavdelingen. Dette var ikke kjent for
fakultetet på forhånd.
- Innledende utredninger av UiTs Bygg og eiendomsavdeling (BEA) om alternative arealer
(AKM3) som både kunne fungere som selvstendig enhet i perioden AKM var stengt, samt
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tilføre nødvendig og permanent areal for smådyrsforskning, konkluderte med at
modulbygg ville være mest kostnads- og tidseffektivt
I desember 2015 ble det avklart med universitetsdirektøren at 30 mill kr fra
utstyrsbevilgningen til MH2 kunne benyttes til AKM3, samt at UiT ville kunne benytte
strategiske midler til evt. kostnader ut over dette.
Våren 2016 utarbeides anbudsgrunnlaget for AKM3.
Høsten 2016 lyses AKM3 ut på offentlig anbud som modulbygg (ferdig prosjektert). I
desember ble det avklart at ingen anbud ble innmeldt og at erstatningslokaler ikke ville
være mulig til stenging av AKM 1. mai 2017.
Våren 2017 ble det gjennomført prosesser med Consto (bygger PET-senteret og har rigg i
tomtearealene der AKM3 er planlagt) i to runder med sikte på ferdigstillelse av AKM3 til
1. desember 2017. Endelig tilbud for høyt til at universitetsdirektøren ville gå videre.
Avklart ca. 1. mai. 17.

Fakultetsstyret tidligere involvering i saken
Fakultetsstyret har behandlet finansiering av AKM3 i FS 25/16 23. september 2016, hvor følende
ble vedtatt:
1. Fakultetsstyret godkjenner disponering av inntil 30 millioner kroner fra utstyrsmidlene
MH2 til etablering av AKM3
2. Fakultetsstyret ber dekanen søke dekning for overskytende beløp gjennom søknad på
UiTs strategiske midler
Saken ligger vedlagt da mye bakgrunnsinformasjon og beskrivelser av prosessen framkommer av
denne.
Behovet er nå er todelt:
-

Arealutvidelse - AKM3

Universitetsdirektøren har bedt fakultetet legge fram en ordinær sak om arealutvidelse for
smådyrsforskning. Begrunnelsen om bygging av modulbygg har først og fremst ligget i behov for
erstatningslokaler i stengningsperioden, og denne anses nå som å ha falt bort. Fakultetet har hele
veien pekt på behov for permanent økte arealer til smådyrsforskningen, og at et modulbygg vil
være viktig å videreføre for å ivareta dette. Imidlertid er ikke permanent arealutvidelse fremmet
som en egen sak til universitetsdirektøren da dette har vært vurdert som en sekundær begrunnelse.
Universitetsdirektøren er nå klar på at en arealutvidelse for smådyrsforskningen må fremmes som
en strategisk begrunnet sak til UiTs byggeprogram, og prioriteres av universitetsstyret.
Dekanen ønsker å lage en formell søknad om arealutvidelse for smådyrsforskningen (AKM3) så
snart som mulig da det er en stor fordel at bygging av AKM3 sammenfaller i tid med pågående
byggeaktivitet slik at det ikke tilfaller en ny periode med stenging av AKM. Det er avklart at nytt
byggeprosjekt kan lyses ut på markedet før finansiering er avklart (dvs. utlysning med forbehold
om finansiering). Bygg- og eiendomsdirektøren er bedt om å lyse ut prosjektet på nytt med
samme spesifikasjoner som sist, men med lengre tidsfrist for leveranse. Dette vil forhåpentligvis
få flere tilbydere til å levere inn anbud.
Det er kun etter innkomne anbud man vil ha en reel kunnskap om kostnadene for AKM3. Når
kostandene er kjent, vil dekanen legge fram en ny sak for fakultetsstyret med en avklart
finansieringsplan hvor bidraget fra UiT sentralt er avklart.
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Dekanen ber fakultetsstyret om å godkjenne at det bygges en sak ovenfor universitetsdirektøren
med arealutvidelse for smådyrsforskningen.
-

Håndtering av forskere som er rammet av stengingen av smådyrsfasilitetene

Mange forskere er rammet av stengingen og fakultetet har ingen dyrefasiliteter å tilby (ca. 15
forskergrupper ved eget fakultet + forskere ved andre fakultet, samt eksterne samarbeidspartnere).
Stengingen rammer også undervisning. Fakultetsledelsen ønsker å etablere tiltak for å kompensere
bortfallet for forskere ved Helsefak hvor dette er særlig nødvendig.
Så langt har fakultetet avsatt henholdsvis 4 og 3 mill. kr. i 2015 og 2017 for å kompensere/legge
til rette for nedskalert drift for AKM. Disse midlene er nå i hovedsak disponert, og det gjenstår
betydelige behov. I foreløpig budsjettinnspill har fakultetet bedt universitetsstyret om 10 mill for
videre håndtering av situasjonen (vedtak i oktober 2017).
Slik dekanen vurderer situasjonen bør fakultetet forplikte seg til å støtte forskere som rammes av
stengingen ut fra et sett med kriterier for dette (se vedlegg). Dette vil representere transparens og
forutsigbarhet for de som er berørt. Det viktigste her er å ivareta stipendiater, post docs og
forskere med ekstern finansiering som får sine prosjekter forsinket.
Det ligger en økonomisk risiko i dette ved at det ikke er kjent hvordan UiT sentralt vil støtte
fakultetet i håndteringen av situasjonen (ref. budsjettinnspill). Uten betydelig støtte fra UiT
sentralt vil fakultetet binde opp sitt handlingsrom i lengre tid framover. Fakultetets mulighet til å
håndtere situasjonen er å overbudsjettere for 2017 og 2018, med en nedbetaling over flere år. Det
vil imidlertid jobbes hardt for å få UiT sentralt med på å støtte fakultetet i håndteringen av
situasjonen da den ikke bare rammer Helsefak, men også forskere fra øvrige fakultet samt viktige
samarbeidspartnere for UiT.
Berørte institutt (IMB, IKM, IFA og IPS) er bedt om å kartlegge hvordan deres forskere rammes,
og sette opp estimat for kostnadene for disse. Hver enkelt forsker vil behandles individuelt jf.
forslag til kriterier vedlagt denne saken.
Pt. har ikke kartleggingen av kostnadene kommet langt nok til at et beløp kan framlegges for
styret. Dette vil bli klarlagt mot slutten av juni. Dekanen ber fortsatt styret om å prinsipielt å
slutte seg til kriteriene for å støtte forskerne økonomisk, og vil orientere styret nærmere om de
endelige økonomiske konsekvensene av dette.

Arnfinn Sundsfjord
dekan
–

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør
–
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