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Vedtak
1. Fakultetsstyret godkjenner budsjettfordelingen slik den fremkommer i saksfremlegget, med
eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Vedtakspunkt 4 er pt ikke innarbeidet i
budsjettfordelingen, da tiltaket dekkes over de strategiske midlene.
2. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å godkjenne budsjettrammene til Institutt for vernepleie
og Idrettshøgskolen, så fremt denne fordeles ned til instituttene iht fakultetets
budsjettfordelingsmodell. Dersom budsjettmodellen fravikes, skal saken legges frem for
fakultetsstyret i kommende møte.
3. Stilling knyttet til PET finansieres som et rammekutt til enhetene, beregnet etter enhetenes andel
av fakultetets protype-10 ramme, og gis budsjetteffekt fra 2019. Fakultetsstyret anmodet
fakultetsledelsen om å få fremlagt to alternative finansieringsforslag av stillingen i neste møte.
4. Fakultetsstyret godkjenner opptak av ett kull på Bachelor i ambulansefag med de økonomiske
forpliktelsene som det er redegjort for i saken. Fakultetsledelsen bes sikre det videre arbeidet
med innholdet i studiet og implementeringen. Fakultetsstyret bes holdt orientert om fremdriften i
implementeringsarbeidet, og ønsker at studiet skal etableres permanente, men dette forutsetter en
statlig finansiering av studieplassene.
5. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen henvende seg til universitetsledelsen med en forespørsel om
dekning av kostnadene knyttet til AKM3 som per i dag mangler finansiering. Finansiering av
AKM3 legges frem for fakultetsstyret 31. januar 2018.
Punkt 5 ble godkjent med 10 mot to stemmer, samt med en protokolltilførsel som støttes av fire
av styremedlemmene.
6. Fakultetsstyret ber om å holdes orientert om utviklingen i de økonomiske forpliktelsene knyttet
til PET, AKM og AKM3 og ber fakultetsledelsen søke å håndtere kostnadene ved å benytte
udisponerte midler på budsjettenheten fellesadministrasjonen og eventuelt fakultetets strategiske
midler til formålet.
7. Fakultetsstyret ber om å forelegges en sak på nyåret, dersom det i budsjettfordelingen på UiT
fremkommer store økonomiske rammeendringer for Helsefak.

Protokolltilførsel: I den usikre økonomiske situasjonen Helsefak er i, vil undertegnede beklage at store deler av
fakultetets strategiske midler går til å håndtere smådriftsfasilitetene på AKM og egenfinansiering av byggig av
AKM 3. protokolltilførselen støttes av Eiliv Lund, Åshild Fause, Britt Vigdis Ekeli og Reidar Buch Sivertsen.

