Dato: 24.02.2020

Instituttledere
IKM, IMB, ISM og IPS
For videresending til fakultets og universitetsledelsen

Oppfølging av krisen ved AKM og Helsefak.
Hensikten med denne henvendelsen er å gi konkrete forslag til fakultets og universitetsledelsen for
hvordan vi mener krisen ved AKM og Helsefakultetet best kan løses.
Vi registrerer at fakultets- og universitetsledelsen har erkjent at byggeskandalen ved MH2/AKM
representerer en alvorlig situasjon for mange ansatte og har ført til at en stor del av den sentrale
forskningen ved fakultet har stoppet helt opp i mange år. Selv om AKM forhåpentligvis åpner i
nærmeste fremtid, vil det ta mange år å komme tilbake til den forskningssituasjonen vi hadde før
krisen satte inn i 2017. Universitets- og fakultetsledelsen må derfor sette inn umiddelbare tiltak som
kan sørge for at eksperimentell medisinsk forskning har en fremtid ved UiT. Konsekvensen av flere
års forskningstørke er at kvaliteten på fremtidig forskning, og med det også medisinerutdanning ved
UiT, henger i en tynn tråd.
Etter vår siste henvendelse i desember 2019 har vi sett at ledelsen ved UiT og Helsefakultetet nå
erkjenner alvoret i situasjonen, jf. universitets- og fakultetsledelsens møte med fagmiljøene den 11.
februar og orienteringen til universitetsstyret uka før. Imidlertid er det fremkommet opplysninger den
siste tiden som har forsterket vår bekymring med tanke på gjenåpning og fremtidig drift av AKM, som
er en grunnleggende forutsetning for Helsefakultetets kjerneaktiviteter. Vi mener derfor at det må på
plass en mer omfattende strategisk plan enn det vi hittil har fått signaler om, for å reparere de
katastrofale følgene som nedstengingen av AKM har fått.
Dette arbeidet vil kreve en prioritert, tilstedeværende og fokusert ledelse. Vi har sett at oppgavene for
fakultetets ledelse har blitt så mange og diversiteten så stor, at det er umulig å ha den ledelseskraft og
oversikt som er nødvendig for å identifisere og håndtere de betydelige problemene som AKM-krisen
allerede har avstedkommet og vil forårsake i lang tid etter at AKM åpner for normal drift. Derfor må
det etableres en innsatsgruppe med ledelse- og økonomi-myndighet som har gjenoppbygging og drift
av de ødelagte strukturene og funksjonene som eneste arbeidsoppgaver.

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no / org.nr. 970 422 528

Budskap:
Vi ber om at:
•

•

•

•

Universitetsledelsen
og
universitetsstyret,
umiddelbart
erkjenner
at
gjenoppbyggingen av aktivitetene ved AKM må løses utenom de vanlige
arbeidsformene
Det umiddelbart utvikles og vedtas en strategisk plan med mål om snarest mulig å
gjenopprette forskningen ved de ødelagte forskningsmiljøene ved Universitetet,
UNN og evt andre involverte.
Strategien må utvikles av universitets- og fakultetsledelsen i nært samarbeid med
fagmiljøene - og ha en tydelig forankring i departementet som vi forventer er
informert om situasjonen.
Strategien må ha en forankret økonomiplan som er uavhengig av fakultetets og
universitetets øvrige ordinære drift.

Forslag til framdrift:
A

Hovedoppgaver som må ivaretas:
1. Angi akutte tiltak for å reetablere forskningslokaler raskest mulig

a. Kartlegge hvilke forskningsfunksjoner som må reetableres
b. Innhente beskrivelser fra alle skadelidte grupper
c. Anbefale løsninger på kort og lang sikt.

2. Utrede annet tap som den enkelte forsker og forskningsgruppe er påført i løpet av de fire
årene som AKM har vært helt eller delvis nedlagt.
a. Forskningsprosjekter som har stoppet opp
b. Tapt konkurransekraft mht innhenting av eksterne og interne forskningsmidler
c. Utsatt tilsetting av forskningspersonell
d. Forskningspersonell som har sluttet pga usikkerhet og sterkt forsinket
karriereutvikling
e. Forskere lønnet i midlertidige prosjektstillinger må kompenseres med lønn etter
etter utløpt prosjektperiode, tilsvarende tapt forskertid i stenge-perioden.

3. Hvilke personlige tap må det kompenseres for:
a. Forskningsmessig ansiennitet
b. Tap av prosjekt - og andre bevilgninger
c. Manglende motivasjon
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B

Organisering av arbeidet med å reetablere nødvendig forskningsaktivitet.
1. Vi anbefaler at det helsevitenskapelige fakultet utpeker en Innsatsgruppe som skal lede
arbeidet med tiltakene nevnt ovenfor.
a. Gruppen bør bestå av:
i. 2 etablerte forskere
ii. 1 teknisk ansatt
iii. 3 erfarne personer fra ledelse, HR og økonomiavd ved fakultet eller
universitetsledelsen
2. Innsatsgruppen gis fullmakt til å:
a. Kartlegge nåværende og fremtidige skader som AKM-krisen har tilført berørte
forskningsgrupper og enkeltforskere.
b. Angi praktiske og økonomiske tiltak som kreves både på kort og lang sikt for å
gjenopprette forskningsaktiviteten i gruppene som er rammet av krisen.
c. Rapportere om fremdriften til berørte institutt og forskningsgrupper

C

Tidsfrister

Vi ber om at:
•

•

Arbeidet med en kort og tydelig strategisk plan med nødvendig forankring og
økonomisk avklaring utarbeides snarest og vedtas av universitetsstyret ila 4 uker, dvs.
innen 23.03.2020.
Det utpekes og etableres en Innsatsgruppe for AKM ila 4 uker, innen 23.03.2020.

Vennlig hilsen

Forskningsgruppeleder
Eelke Snoeren
Førsteamanuensis
Sign

Forskningsgruppeleder
Truls Myrmel
Professor
Sign

Forskningsgruppeleder
Arthur Revhaug
Professor
Sign

Forskningsgruppeleder
Torkjel Tveita
Professor
Sign

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no / org.nr. 970 422 528

3

Forskningsgruppeleder
Terje Larsen
Professor
Sign
Forskningsgruppeleder
Ugo Moens
Professor
Sign

Forskningsgruppeleder
Bård Smedsrød
Professor
Sign
Forskningsgruppeleder
Tor Brynjar Stuge
Professor
Sign

Forskningsgruppeleder
Vegard Heimly Brun
Førsteam
Sign
Forskningsgruppeleder
Inigo Zubiavrre Martinez
Professor
Sign
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