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Virksomhetsplan 2018, dialogmøter og Melding forskning og
utdanning
Virksomhetsplan
Universitetsstyret vedtok i sak S- 29/2017 at UiT fra og med 2018 skal ha årlig virksomhetsplan.
Denne planen skal bidra til at UiT når sine strategiske mål og de mål vår eier har satt for sektoren
som helhet. Planen bygger på følgende grunnlagsmateriale:
1. UiTs reviderte strategi «Drivkraft i Nord»
2. Utviklingsavtalen (2018-2019) mellom UiT og Kunnskapsdepartementet
3. Tildelingsbrev 2017
4. Årsrapport 2016 med planer for 2017
5. Referat fra Etatsstyringsmøtet
6. Melding om forskning og utdanning 2016
7. Tidligere vedtak fattet av universitetsstyret som angir tiltak som skal gjennomføres i 2018
Virksomhetsplanen er ikke ment å gi en samlet oversikt over alt pågående arbeid ved UiT som
kan regnes som en oppfølging av disse styringsdokumentene. Det er lagt vekt på tiltak som skal
føre til bedre faglig- og organisatorisk samhandling, og tiltak som krever at hele UiT trekker i
samme retning.
Planen er delt i tre hoveddeler; virksomhetsovergripende tiltak, fakultetsvise tiltak og tiltak for
faglig integrasjon og samarbeid. De første berører i hovedsak strategi, ledelse, organisasjon og
administrasjon, mens de fakultetsvise tiltakene og tiltakene for integrasjon og samarbeid i større
grad omhandler kjernevirksomheten. Med dette oversendes virksomhetsplanen til fakultetene.
I tillegg er det lagt ved en tabell over de fakultetsvise tiltakene i virksomhets-planen med en
indikasjon hvem som tar første steg.
Vedlagt er også KDs tildelingsbrev til UiT for 2018. Dette inneholder den endelige versjonen av
UiTs utviklingsavtale samt andre føringer og forventninger departementet har til UiT i
inneværende år. Fakultetene bes spesielt om å merke seg føringer som særskilt angår egne
fagområder. Tiltak i virksomhetsplanen og tildelingsbrevet vil prege mye av arbeidet i ledermøter
og strategiske utvalg i 2018, og vil også komme opp på vårens dialogmøter (se under).
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Dialogmøter
Vårens dialogmøter vil gjennomføres i april måned. Agendaen for møtene vil ha følgende
hovedpunkter:
1) Plan for gjennomføring av tiltakene i virksomhetsplanen, herunder arbeidet med enhetens
strategi og forhold til campusene
2) Diskusjon om relevante resultater fra 2017 og hva vi kan lære av det
3) Utfordringer og muligheter på lang sikt der Nivå 1 vil/bør/kan ha en rolle
Under hvert punkt vil vi komme tilbake med spesifikke tema for hver enhet basert på resultater fra
2017. Dette vil vi komme tilbake til omkring medio mars. Dersom enhetene har tema de ønsker å
diskutere på dialogmøtet ber vi om at dette meldes inn innen 15. mars.
Melding forskning og utdanning 2016
Vedlagt finner dere i tillegg Melding forskning og utdanning for 2016. Til forskjell fra tidligere år
er det ikke lagt inn styringssignaler i meldingen, disse er erstattet av virksomhetsplanen. I
henholdt til styrets vedtak i sak 38/17 pålegges enhetene å behandle denne i sine
beslutningsorganer.
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