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Oppfølging av FS 36/18 Håndtering av avsetninger ved Helsefak
Kunnskapsdepartementet har sendt brev til institusjonene som har av avsetninger1 som overstiger
10 % av bevilgningen, og understreket at avsetningene må reduseres betydelig i 2018 og 20192. I
samme brev framkommer det at avsetningene ved UiT har økt fra 15 % til 17 % i løpet av årets 8
første måneder.
Universitetsstyret har vedtatt at avsetningene ved fakultetene ikke skal overstige 10 % av
bevilgningen pr. 31.12.20193. Ved utgangen av 2020 skal avsetningene ikke overstige 7 % av
bevilgningen. Overskytende avsetninger vil bli omdisponert av UiT. Pr. 31. oktober 2018 utgjør
Helsefak sine avsetninger 19 % av bevilgningen.
Fakultetsstyret har vedtatt en rekke tiltak for å redusere avsetningene ved Helsefak4. Under gis en
kort statusrapport for forskuttering av inntekter til utstyrsinvesteringer (vedtak 4), samt
omdisponering av allerede avsatte investeringsmidler til rekrutteringsstillinger og annen
tidsavgrenset aktivitet (vedtak 6/7).

Status for forskuttering av inntekter på 50 mill. kr som skal benyttes til utstyrsinvesteringer
Investeringene i infrastruktur kommer til å bli gjennomført i løpet av 2018 og 2019. Så langt er
om lag halvparten av beløpet regnskapsført, noe som medfører at avsetningene ved Helsefak er
noe lavere enn ved inngangen til året. Investeringene kan medføre at det frigjøres midler i
utstyrsbevilgningen til MH2. Dette er under kartlegging.

Status for omdisponering av avsatte investeringsmidler til rekrutteringsstillinger og annen
tidsavgrenset aktivitet
Det er trukket inn 46 mill. kr som var satt av til ulike investeringsformål. Planlagte investeringer
blir likevel gjennomført, men med alternativ finansiering.
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0,9 mill. kr er delt ut i form av overgangsstipend til ph.d.-studenter5. Midlene går til lønn og vil bli
brukt i løpet av vinteren 2018/2019.
I tillegg har dekanen tildelt 20 rekrutteringsstillinger til instituttene, hvorav 11 er 4-årige
stipendiater og 9 er 3-årige postdoktorer med mulighet for inntil 1 års forlengelse ved
utenlandsopphold6.
Det er i utgangspunktet tildelt flere rekrutteringsstillinger enn det er finansiering til. Dersom noen
av de tildelte prosjektene skulle få tilslag på søknader om ekstern finansiering, faller stillingen
bort. Det samme gjelder dersom instituttene ikke klarer å rekruttere kandidater på første utlysning.
Dette skal bidra til at bruken av avsetningene kommer raskt i gang, uten at eventuell ekstern
finansiering av rekrutteringsstillinger fortrenges av interne bevilgninger. Det forventes at noen
stillinger faller bort som følge av ekstern finansiering eller rekrutteringsutfordringer.
De omdisponerte midlene anses fullt ut disponert, og finansieringen for rekrutteringsstillingene
føres ut til instituttene f.o.m. januar 2019.

Videre oppfølging
For at fakultetet skal komme ned i et akseptabelt avsetningsnivå, er det av avgjørende betydning
at samtlige enheter fokuserer på gjennomføring av aktivitetene som er planlagt i budsjettet for
inneværende og neste år. Vi må gjøre det vi sier vi skal gjøre. I så tilfelle er det mye som ligger til
rette for gode rammevilkår til å drive forskning, utdanning og formidling ved Helsefak.
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