Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 26.04.2019


Søkertall 2019 ble presentert av rådgiver Verena Woltering.



Fakultetene er anmodet om å avvente saksbehandling fra universitetsledelsen om ivaretakelse
av styring og ledelse på nivå tre. Det vil være mulig å velge mellom om det skal være råd eller
instituttstyre og beslutning om hvordan dette skal ivaretas ved Helsefak vil bli lagt frem for
fakultetsstyret.
Helsefak og UNN har nedsatt en arbeidsgruppe som vurderer alle bistillinger/kombinerte
stillinger. Det arbeides om å få på plass en ny avtale, ses på hvilke stillinger som er nødvendig
for å ivareta undervisning, om det er behov for å gjøre endringer i stillingsandel, samt ses på
hvem som skal ta kostnadene. Bakgrunn for saken er at UNN sa opp den tidligere avtalen 1. juli
2018. Oppsigelsestiden var på ni måneder. Det har ikke vært mulig å få på plass en ny avtale.
Helsefak har derfor forlenget alle avtalene, slik at undervisning blir ivaretatt. Basert på utfall i
saken så kan det komme en sak til fakultetsstyret om de økonomiske konsekvensene for
Helsefak og med forslag på budsjettmessige endringer.
Det er uavklart når AKM vil starte opp igjen. Helsefak har henvendt seg til Statsbygg og
anmodet om å få en fremdriftsplan, med dato for forventet oppstart. Universitetsledelsen er
orientert om forsinkelsene og de utfordringene dette medfører for Helsefak.
Prodekan utdanning Geir Lorem går over i ny stilling ved Institutt for psykologi. Det er ikke
mulig å kombinere den nye stillingen med jobben som prodekan og rekruttering av ny prodekan
er i prosess.
Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin har sagt opp sin stilling. Det arbeides med ny
utlysning og det vil bli tatt kontakt med aktuelle kandidater for å anmode dem om å søke.
Åremålsstillingen ved RKBU går ut høsten 2019 og stillingen vil bli utlyst i løpet av kort tid.










Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

