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Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 17.09.201918.10.2019
Fullmaktssak 15-19: Oppnevning av instituttråd ved Institutt for medisinsk biologi
Dekanen har på fullmakt oppnevnt følgende medlemmer til instituttråd ved IMB;
Instituttleder: Gunbjørg Svineng
Fast vitenskapelig representant: Førsteamanuensis Vivian Berg
Fast vitenskapelig representant: Førsteamanuensis Trond Lamark
Fast vitenskapelig representant: Professor Ole-Jakob How
Vararepresentanter for de fast vitenskapelige: Førsteamanuensis Mari Gabrielsen og
førsteamanuensis Ann Iren Solli.
Teknisk/administrativ representant: Overingeniør Liv Tone Eliassen. Vara er overingeniør Kjersti
Julin
Midlertidig vitenskapelig representant: Forsker Hege Lynum Pedersen. Vara er postdoktor Anna
Wirsing.
Studentrepresentant: Viktoria Emeline Swaty Finanger.
Ekstern representant: Professor Ellisiv Mathiesen, Institutt for klinisk medisin/UNN
Ekstern representant: Professor Kristian Prydz, Institutt for biovitenskap, UiO.
Studentrepresentanter og representant for de midlertidig vitenskapelige oppnevnes for ett år, fra
1.8.19-31.7.20. De øvrige oppnevnes for fire år.

Fullmaktssak 16-19: Oppnevning av instituttråd ved Institutt for helse- og omsorgsfag
Dekanen har på fullmakt oppnevnt følgende representanter til instituttråd ved IHO;
Instituttleder: Nina Emaus
Fast vitenskapelig representant: Førsteamanuensis Astrid Gramstad. Vara førsteamanuensis
Solrunn Hansen.
Fast vitenskapelig representant: Universitetslektor Kurt J Johansen. Vara universitetslektor
Marianne Olsen.
Fast vitenskapelig representant: Førstelektor Jeanette Huemer. Vara førsteamanuensis Rolf
Andreas Markussen
Fast vitenskapelig representant: Universitetslektor Morten Næss Sivertsen. Vara førsteamanuensis
Gyrd Thrane.
Fast vitenskapelig representant: Førstelektor Tone Glad. Vara universitetslektor Rita Stenseth.
Teknisk/administrativ representant: Bjørn Thorsteinsen. Vara Torunn Jansen
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Midlertidig vitenskapelig representant: Marlene B. Lauridsen. Vara Kristin Voie
Studentrepresentant: Kristian Olsen
Studentrepresentanter og representant for de midlertidig vitenskapelige oppnevnes for ett år, fra
1.8.19-31.7.20. De øvrige oppnevnes for fire år.

Fullmaktssak 17-19: Mandat for arbeidsgruppe for utredning av organisering og
finansiering av infrastruktur ved Helsefak og UNN
Dekanen har på fullmakt vedtatt følgende mandat og arbeidsgruppe:
1) Foreslå kategoristyrt organisering av infrastruktur.
a. Begrepsavklaring knyttet til kjernefasiliteter og infrastruktur for å gi en omforent
forståelse av skillet mellom ulike kategorier av infrastruktur, samt vilkår for å bli
definert innenfor de ulike kategoriene: infrastruktur, kjernefasilitet og felles
kjernefasilitet.
b. Gjennomgang av eksisterende kjernefasiliteter for å vurdere hvilken kategori av
infrastruktur de kan defineres innenfor.
c. Begrepsavklaring knyttet til felleseie eller særeie, samt vilkår og regelverk som må
oppfylles for å kunne organiseres innenfor de ulike kategoriene.
d. Utarbeide et rammeverk for organisering av infrastruktur i særeie eller felleseie.
2) Utarbeide finansieringsmodell for infrastruktur.
a. Gjennomgang av finansieringen til eksisterende kjernefasiliteter og annen
infrastruktur som opprinnelig var omfattet pris- og garantiordningen.
b. Modellen må gi riktige insentiver knyttet til brukerbetaling og egeninnsats fra
kjernefasiliteter.
c. Modellen må ta høyde for kapasitetsutvidelse knyttet til utstyrsinvesteringer og/eller
nye stillinger.
d. Modellen må ta høyde for oppbygging av nye kjernefasiliteter.
e. Prinsipper for prising av tjenestene bør ta høyde for eierform.
3) Foreslå en bærekraftig metodikk for implementering og oppfølging av vedtatte prinsipper for
organisering og finansiering av felles kjernefasiliteter.
a. Gjennomgang av avtaleporteføljen. Foreslå tiltak for å «rydde opp» i dagens
portefølje. (eksempelvis: kjøpe ut utstyr for å drifte som særeie fremover, inngå nye
avtaler for å drifte som felleseie, opprydding i finansiering av stillinger).
b. Utarbeide årshjul for kjernefasiliteter (oppgaver og ansvar).
c. Beskrive administrativt ressursbehov knyttet til oppfølging av kjernefasiliteter.
Arbeidsgruppen som er oppnevnt
Leder Trond Nylund (UiT)
Seniorrådgiver HF- jus og sekretær for gruppen, Johanne Bertling Krogstad (UiT)
Rådgiver HF- økonomi og sekretær for gruppen, Lena Liatun (UiT)
Rådgiver HF-innkjøp/regnskap, Gunn-Inger Jæger (UiT)
Forsker kjernefasilitet GSCT (leder), Ruth Paulssen (UiT)
Senioringeniør kjernefasilitet KAM (leder), Tom-Ivar Eilertsen (UiT)
Konst. avdelingsleder Klinisk forsknings avd., Ingvild Pettersen (UNN)
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Prosess og involvering
Arbeidsgruppen bes ta sikte på legge sak frem for fakultetsstyret i juni 2020.
Arbeidsgruppens mandat forankres i Felles ledermøte.
Arbeidsgruppen skal jevnlig rapportere til prodekan forskning og innovasjon ved Helsefak.
Prodekan forskning og innovasjon har ansvar for at arbeidsgruppens forslag forankres internt i
Helsefak sin organisasjon, og i Felles Forskningsutvalg (FFU).
Medlemmet fra UNN deltar i arbeidsgruppens møter som omhandler felles kjernefasiliteter.
Bakgrunn for utarbeidelse av mandat og oppnevning av arbeidsgruppen
Helsefak og UNN etablerte i perioden 2013-2015 en del kostbar infrastruktur gjennom en felles
satsing på felles kjernefasiliteter. Prinsipper knyttet til finansiering og oppfølging av disse
kjernefasilitetene er forankret i Felles ledermøte (FLM) via Felles forskningsutvalg (FFU).
Implementering og oppfølging av de vedtatte prinsippene har vært utfordrende, og det er ikke
inngått noen ny avtale mellom partene om videreføring av samarbeid om felles infrastruktur eller
videre fellessatsing på slik infrastruktur. Både Helsefak og UNN har allikevel utvidet kapasiteten i
noen av fasilitetene i perioden etter 2015, men uten at det har vært drøftet hvordan dette påvirker
prinsippene om felles kjernefasiliteter. Per 2019 foreligger det konkrete planer om videre
utvidelser innenfor eksisterende kjernefasiliteter. Det er også fremmet forslag til etablering av nye
felles kjernefasiliteter.
Helsefak har som målsetning å videreutvikle samarbeidet med UNN og Helse Nord, og fortsatt
investere i og drifte en felles bærekraftig forskningsinfrastruktur. Dette må skje under forutsetning
av tilstrekkelig styring og oppfølging. Med bakgrunn i dette er det behov for en gjennomgang av
prinsipper og vilkår for organiseringen, med fokus på finansiering og oppfølging av dagens
infrastruktur, og under hensyn til eventuell utvidelse av felles kjernefasiliteter. I tillegg er det
behov for en gjennomgang og etablering av avtaler, på overordnet nivå og knyttet til hver enkelt
infrastruktur.

Kjetil Kvalsvik
Fakultetsdirektør

Åshild Strømmesen
rådgiver
–
ashild.strommesen@uit.no
77 64 46 01
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