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Arealutvidelse - Avdeling for komparativ medisin (AKM 3)
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner disponering av 20 mill til realisering av utvidede arealer for
smådyrsforskning ved Avdeling for komparativ medisin (AKM3) i tråd med forutsetningene i
saksframlegget

Begrunnelse:
Fakultetsstyret har jevnlig vært orientert om situasjonen rundt Avdeling for komparativ medisin
(AKM) – også kalt dyreavdelingen.
Avdeling for komparativ medisin er en kjernefasilitet ved Helsefak som benyttes av 15
forskningsgrupper, særlig innenfor medisinsk forskning på kreft, stamceller, neurovitenskap,
diabetes, smittsomme sykdommer, hjerte- og karsykdommer. AKM benyttes også av forskere fra
andre fakultet ved UiT (BFE, NT), og av eksterne samarbeidspartnere som UNN,
forskningsinstitutter og bioteknologifirma i Tromsø-regionen. AKM brukes også i ordinær
undervisning, samt i etter- og videreutdanning (inkl. kurs som inngår i spesialistutdanningen av
leger).
Da prosjekteringen av det nye tilbygget til fakultetet (MH2) startet ble fasilitetene tilknyttet
forskning med store dyr prioritert, og arealutvidelse for dette inngikk i MH2-prosjektet. I den
lange perioden fra prosjektering til oppstart av MH2, endret behovene seg ved at aktiviteten på
forskning som benytter smådyr økte betydelig. Det er rekruttert forskere innenfor noen viktige
satsningsområder (stamcelleforskning, kreft, nevrobiologi og alvorlige smittsomme sykdommer),
hvor to av disse er rekruttert og finansiert via rekrutteringsprogrammet til NCMM1 og innebærer
en forpliktende satsning på over 25 millioner kroner de nærmeste årene i samfinansiering med
Helse Nord RHF/UNN. Disse forskerne, i tillegg til andre store forskningsgrupper, har samlet
innhentet eksterne midler (EU, NFR, Helsenord, TFS m.v.) i størrelsesorden 77 millioner kroner.
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NCMM er et internasjonalt biomedisinsk forskningsinstitutt for translasjonsforskning. UiO
vertsinstitusjon for NCMM i Norge (www.ncmm.uio.no )
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Det er også forskere ved øvrige fakultet (BFE) og hos våre samarbeidspartnere (UNN,
bioteknologifirma mv.) som har lykkes de senere årene i konkurransen om eksternfinansiering i
NFR/EU.(se vedlagt notat fra BFE-fak.)
Universitetsdirektøren vurderte at risikoen for utsettelse av MH2-prosjektet var overhengende
hvis UiT ba Statsbygg om å omprosjektere AKM. Det har vært anerkjent av universitetsdirektøren
at arealene for smådyrsforskning er for små, og ivaretakelse av disse arealbehovene ble derfor
besluttet realisert på annet vis. Gangen i saken kan oppsummeres som følger:
-

-

Detaljprosjekteringen for MHII (inkl. AKM) ble ferdigstilt 2008. Behov for utvidet areal
til smådyrsforskning har tilkommet gradvis 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.
Statsbygg kunngjorde sent høsten 2014 at også smådyrsavdelingen ved AKM måtte
stenge pga. nybygget/ombyggingen av stordyrsavdelingen. Dette var ikke kjent for
fakultetet på forhånd.

Dette var en ny situasjon for fakultetet, og både behovet for å ivareta forskernes behov som følge
av stengingen, og behovet for arealutvidelse ble slått sammen til en sak. Driveren i saken var
ivaretakelsen av forskerne under stengingen, med behov for å opprettholde drift av
smådyrsarealer. Prosjektet blir nå benevnt som AKM3.
-

-

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
tilføre nødvendig og permanent areal for smådyrsforskning, konkluderte med at
modulbygg ville være mest kostnads- og tidseffektivt.
Avklaring med universitetsdirektøren i des. 2015 om at 30 mill fra utstyrsbevilgningen til
MH2 kunne benyttes til AKM3, samt at UiT ville kunne benytte strategiske midler til evt.
kostnader ut over dette.
Anbudsgrunnlaget utarbeides våren 2016
AKM3 lyst ut på offentlig anbud som modulbygg høsten 2016 (ferdig prosjektert). I
desember ble det avklart at ingen anbud ble innmeldt. Avklart at erstatningslokaler ikke
ville være mulig til stenging av AKM 1. mai 2017.
Gjennomført prosess 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.
2017.

Da det ble avklart at det ikke var mulig å realisere AKM3 som et erstatningsareal før stengingen
av AKM som helhet ba universitetsdirektøren fakultetet om å fremme saken som en ordinær sak
om arealutvidelse. Dette ble gjort høsten 2017 (vedlegg) etter behandling i fakultetsstyret (se
nedenfor)
Fakultetsstyrets tidligere involvering i saken
Fakultetsstyret er jevnlig orientert om utviklingen i saken, og har formelt behandlet spørsmålet i
to saker:
I FS 25/16 23. september 2016, hvor følende ble vedtatt (vedlagt):
1. Fakultetsstyret godkjenner disponering av inntil 30 millioner kroner fra utstyrsmidlene
MH2 til etablering av AKM3
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2. Fakultetsstyret ber dekanen søke dekning for overskytende beløp gjennom søknad på
UiTs strategiske midler
Etter at det var avklart at AKM 3 ikke lot seg realisere som erstatningsareal, la dekanen fram et
forslag om å søke universitetsdirektøren om arealutvidelse
FS 29/17 19. juni 2017, hvor følgende ble vedtatt (vedlagt):
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
Økonomien i prosjektet
Det har hele tiden vært uklart hva universitetet sentralt vil bidra med ifb. med AKM 3, og det har
følgelig vært vanskelig å presentere et sannsynlig økonomisk bilde for fakultetsstyret.
Det er nå avklart at UiT vil bidra med 15. mill, og at Helsefak må finansiere kostnadene ut over
dette (inkl. 30.mill av utstyrsbevilgningen for MH2). I FS 39/17 Budsjettfordeling for 2018 for
Helsefak er kostnadene til AKM3 vurdert. I denne saken står følgende:
Fakultetsstyret er tidligere informert om behovet for å utvide smådyrsfasilitetene på
AKM. Estimat fra BEA tilsier at rammen for bygget, inkludert utstyr, er på ca. 60 mill. kr.
20 mill. kr av utstyrsbevilgningen til MH2 er allokert til dette. I tillegg disponerer
Helsefak/BFE-fak 5,4 mill. til utstyr i AKM/AKM3. Det mangler med andre ord
finansiering på 34,6 mill. kr for AKM3 per dato.
Universitetsdirektøren har bedt fakultetet forankre en beslutning i fakultetsstyret, om en
andel av et spleiselag med UiT på AKM3.
Fakultetsledelsen foreslår å be universitetsdirektøren om å bidra med å dekke halvparten
av kostnaden på 34,6 mill. kr til AKM3. Dersom fakultetet får gjennomslag i sin søknad,
vil fakultetet måtte dekke kostnader tilsvarende 17,3 mill. kr til AKM3.
I tillegg til kostnadene beskrevet over kommer en kostnad på en tilslutning/bro fra AKM
til PET. Kostnaden er estimert av BEA til ca. 10 mill. kr og det er allokert tilsvarende
beløp av utstyrsmidlene til MH2 til formålet.
Det er nå altså avklart at UiT sentralt bidrar med 15 mill, og at restfinansieringsbehovet vil være
på ca. 20 mill som følgelig må håndteres av fakultetet i tråd med prinsippene i fakultetets
langtidsbudsjett.
Dekanen gjør styret oppmerksom på at fakultetet har flere uavklarte forpliktelser knyttet til
infrastruktur og andre strategiske satsinger slik redegjort for i budsjettsaken for 2018. Affiliert til
hele AKM-problematikken gjelder dette:
-

Merkostnader som følge av stenging av smådyrsavdelingen ved AKM
Sammenføyning av AKM til preklinisk areal på PET-senteret
UiTs kjøp av areal i PET-senteret.
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Fakultetet tar høyde for dette i sitt langtidsbudsjett, slik redegjort for i budsjettsaken.
Dekanen ber med dette fakultetsstyret om godkjenning av å igangsette prosessen med å realisere
AKM3 i tråd med forutsetningene i denne saken og langtidsbudsjettet for Helsefak 2018 – 2022.

Thrina Loennechen
dekan
–

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør
–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Vedlegg
1
Svar på anmodning om utvidelse av fasiliteter for smådyrsforskning (AKM3)
2
Etablering av AKM3
3
Status avdeling for komparativ medisin og oppfølgingstiltak
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