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ADM2020 - orientering om organisasjonsprosess
Som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen og fusjonene etter 2009 utredes
UiTs samlede administrative organisering. Det er et mål om å samlet redusere kostnadene til drift
og administrasjon tilsvarende avbyråkratiseringskuttet - samlet sett ca. 90 mill.
ADM2020 har en lengre historie ved UiT, og relevant historikk og dokumenter kan leses på
www.uit.no/adm2020. Blant annet skal det etableres flere fellestjenester ved UiT, med sikte på å
standardisere og effektivisere de administrative tjenestene.
En arbeidsgruppe har nå vurdert ulike modeller for organiseringen av sentraladministrasjonen, og
krav til organiseringen av fakultets- og instituttnivået. Denne rapporten er sendt på høring i
organisasjonen med frist 12. februar 2018.
Det er praktisk sett ikke mulig for fakultetsstyret å behandle høringsuttalelsen da denne i under
utarbeidelse. Dekanen vil derfor beslutte uttalelsen på fullmakt.
En arbeidsgruppe utgående fra ledermøtet er nedsatt for å utarbeide forslag til høringsuttalelse.
Denne består av instituttleder Gunbjørg Svineng (IMB), kontorsjef Vibeke Guddingsmo (IHO),
Anika Mackenroth (seksjon for formidlingstjenester), og fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik.
Gruppa skal innen 31. januar utarbeide et forslag til høringsuttalelse som sirkuleres i
organisasjonen, og diskuteres på ledermøte 6. februar. Høringsuttalelsen ferdigstilles etter dette,
og godkjennes av dekanen.
Det kan bemerkes at prosessen om organisering av administrasjonen på instituttnivå og
fakultetsnivå er særlig krevende for Helsefak. Det er vanskelig å se konsekvensene av nye
fellestjenester før disse er beskrevet mer detaljert og bemannet. Dette vil i praksis være førende
for hvordan fakultetet kan organisere sin administrasjon.
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