Forslag til

Retningslinjer for prioritering av støtte til forskningsaktivitet ifb. med
nedstenging av AKM
Formålet med notatet er å avklare prioritering av støtte til forskningsaktivitet som omfatter
smådyrsforskning
Bakgrunn
Avdeling for komparativ medisin (AKM) stengte i april 2017 etter trinnvis nedfasing fra mars 2015. Alle
involverte brukere ble så langt mulig varslet om driftssituasjonen og bedt om å planlegge aktivitet ihht.
til dette. AKM2 åpner i mai/juni 2018 og det er uklart når den planlagte AKM3 kan realiseres. AKM3
skal romme smådyrsforskning og dette får store konsekvenser for aktiviteten. Arbeidet med å avklare
plan og tidslinje for AKM3 prioriteres høyt av fakultetet.
Våren 2017 viser en oversikt basert på rapportering fra involverte forskere og institutter at mer enn
100 personer (fast ansatte forskere, postdoktorer, ph.d.-stipendiater og master- og
forskerlinjestudenter) er berørt av stenging og perioder med lavdrift i AKM. Stengingen har
vidtrekkende konsekvenser for fakultetet og involverte forskere, og omfanget er vanskelig å
konkretisere og tallfeste. Fakultetet og universitetet risikerer et betydelig omdømmetap og i et lenger
perspektiv kan det bli en utfordring å få opp rekruttering og forskningsaktivitet i AKM etter
byggeperioden.
Avbøtende tiltak
I 2015 satte Helsefak av 4 mill kr for kompensere og ivareta forskningsaktivitet når driften ble regulert
ned som følge av byggeaktiviteten. Midlene ble brukt i 2015-2017. I 2017-budsjettet ble det satt av
ytterligere 3 mill kr mens det ennå ble planlagt å etablere AKM3 i løpet av høst 2017. Pr. mai 2017 er
ca. 350 000 kr benyttet. AKM3 vil høyst sannsynlig ikke bli etablert før AKM2 åpner og de avsatte
midlene er ikke tilstrekkelig for å dekke alternative løsninger for å sikre framdrift i pågående og
planlagte forskningsprosjekter. Fakultetet trenger ressurser for å redusere skadeomfanget og har
dialog med nivå 1 om saken.
Fakultetets satsninger på miljøstøtte (eksternt rekrutterte toppforskere) innebærer at vi har vært nødt
til å prioritere midler for avbøtende tiltak i stengeperioden. Fakultetet har flyttet aktivitet til UiO og
NCMM (Nordic Center for Molecular Medicine) til en estimert kostnadsramme på 4,7 mill kr. En slik
løsning kan av både økonomiske og kapasitetsmessige hensyn (Oslo, Bergen og Trondheim har svært
liten restkapasitet for å øke dyreeksperimentelle forsøk) ikke benyttes i større grad. Vi må derfor se på
lokale avbøtende tiltak og/eller få utført eksperimenter, avl og preservering andre steder uten å flytte
større deler av forskningen (gruppene) ut av campus. Andre typer av lokale løsninger; som
dyreoppstalling med tilhørende fasiliteter er kostbart og komplekst å iverksette, samt at det krever
avklaring og søknadsprosess opp mot Mattilsynet.
Oppdatert oversikt over ressursbehov
Ettersom AKM ikke realiseres før våren 2018 trenger fakultetet å;
1) oppdatere oversikten over ressursbehov ifb. med stenging/redusert drift av smådyrsforskning
2) etablere kriterier for prioritering av kompensasjon fra fakultetet.
De fire involverte Instituttene (IMB, IPS, IMB og IFA) bes utarbeide og kvalitetssikre behovene som
følge av den nye situasjonen i samarbeid med berørte forskningsgrupper. Alle søknader om
kompensasjon må kvalitetssikres og sendes gjennom vertsinstituttet med en tydelig prioritering etter
foreliggende kriterier og med vekt på egne og fakultetets strategier. Grupper som ikke søkte i forrige

runde og/eller fikk avslag pga. stengeperiodens varighet, kan fremme sin sak på instituttene igjen, gitt
at AKM3 ikke kunne realiseres innen utgangen av 2017.
Medfinansiering fra instituttet må påregnes og det kan ikke forventes full kompensasjon av påløpende
merutgifter. Fakultetet kan ikke påta seg ansvar for å kompensere brukere fra andre fakultet eller
eksterne brukere.
Forslag til prioriteringskriterier for 2017-2018
Hovedgrunnlaget for vurdering av kompensatorisk støtte vil være hvor alvorlige konsekvenser (faglig,
økonomisk, prestisje) forsinkelsen påfører prosjektet/forskeren/ studenten på grunn av stenging av
AKM. Prioriteringen vil foretas etter en samlet vurdering basert på kriteriene nedenfor:
1. Forskningskvalitet/-prestisje
a. Forskere eksternt rekruttert ifb med miljøstøtteutlysning
i. Tidsbegrenset finansiering og karriereutvikling
b. Ph.d.-kandidater og Postdoktorkandidater
i. Tidsbegrenset finansiering
c. Aktivitet med stor ekstern forskningsfinansiering. Finansiørens krav til prosjektet
2. Prosjektets egnethet for «flytting»
a. Startfase vs. sluttfase
b. Hvor krevende er det å sette opp forsøket et annet sted?
c. Kostnader ved forlengelse vs flytting – se også ph.d. og postdok
d. Konsekvensene av forsinkelse
3. Alternative løsninger uten forsøksdyrvirksomhet
a. Annen aktivitet som ikke benytter data fra dyreforskning
b. Endring/tilrettelegging av FOU-termin
c. Tilgang til data gjennom samarbeid med andre forskergrupper eller andre AKM
nasjonalt eller internasjonalt
d. Ivaretakelse av dyr – preservering vs avl. Valg må begrunnes.
Fakultetsintern aktivitet kan vurderes kompensert i et lengre tidsperspektiv, f. eks. gjennom tildeling
av stipendiat- og postdok-stillinger.
Det vil bli gjort egne vurderinger knyttet til ivaretakelse av unike avlslinjer av forsøksdyr.
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