Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2016/5341/ASS032
Dato: 28.11.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
06.12.2017

Sak:

Prolongering av instituttstyrer ved Det helsevitenskapelige fakultet
Innstilling til vedtak:
1. Fakultetsstyret prolongerer følgende instituttstyrer frem til 31. juli 2018. Instituttstyret
ved institutt for psykologi, Institutt for helse- og omsorgsfag og Regionalt
kunnskapssenter for barn og unge – Nord.
2. Dekanen anmodes om snarest avklare om eksterne og interne styremedlemmer aksepterer
en ny prolongering og om det er behov for å gjennomføre suppleringsvalg.
Begrunnelse:
På grunn av organisasjonsgjennomgangen ved UiT, ble fakultetene anmodet våren 2017 om å
prolongere instituttstyrer til 31. desember 2017. Både interne og eksterne styremedlemmer i
ovennevnte styrer, samt fakultetsstyret, ble kontaktet og forspurt om de aksepterte
prolongeringen. De fleste aksepterte prolongering ut året.
Studentrepresentanter ble ikke prolongert, da de velges for ett år av gangen. Dette gjøres i egne
valgmøter, som arrangeres av Studentutvalget. De nye studentrepresentantene ble valgt den 30.
mars 2017, og deres funksjonsperiode er fra 1.juli 2017 til 31. august 2018.
Universitetsledelsen har bedt om fornyet prolongering av instituttstyrer ved UiT, da de ønsket å
legge frem en prinsipiell sak til Universitetsstyret, knyttet til styring og ledelse av nivå tre. Av
ulike grunner har denne saken trukket ut i tid, noe som har medført at Universitetsdirektøren og
Avdeling for personal og organisasjon har anmodet om ytterlige prolongering av instituttstyrer.
Universitetsstyret får fremlagt virksomhetsplan for våren 2018 i førstkommende styremøte. Her
vil styring og ledelse på nivå tre være en sak som fremmes for Universitetsstyret i løpet av våren
2018.
Fakultetsledelsen vil umiddelbart starte prosessen med å forespørre interne og eksterne
styremedlemmene om de er villige til å bli prolongert i dagens funksjon fram til 31. juli 2018. Om
noen takker nei til prolongering og der det ikke finnes vararepresentanter som kan tre inn i styret,
så vil valgstyret bli anmodet om å gjennomføre suppleringsvalg.
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Ved Det helsevitenskapelige fakultet er det i tillegg instituttstyrer ved Institutt for klinisk
odontologi og Institutt for samfunnsmedisin. Disse styrene berøres ikke av prolongeringen, da
deres funksjonsperiode startet 1. august 2014 og varer frem til 31. juli 2018. Gjennom
prolongering av de nevnte instituttstyrene fram til 31. juli 2018, så vil ny funksjonsperioden til
samtlige styrer være sammenfallende, gitt at dagens ordning for styring og ledelse på nivå tre
videreføres.
Institutt for farmasi, Institutt for medisinsk biologi og Institutt for klinisk medisin har ikke
instituttstyre. De to nye instituttene fra 1. januar 2018; Institutt for vernepleie og Idrettshøgskolen
har ikke instituttstyret. Fra 1. januar 2018 vil det være fem institutt med og fem institutt uten
instituttstyre, ved Det helsevitenskapelige fakultet.
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