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Revidert budsjettfordeling 2020 for Det helsevitenskapelige fakultet
Innstilling til vedtak:
1. Fakultetsstyret vedtar at en engangstildeling på 6 mill. kr. skal lyses ut og gjøres søkbar
for de fagmiljøene som mottar nye studieplasser. Dekan gis fullmakt til å vurdere
søknadene fra instituttene og fordele midlene i tråd med formålet for tildelingen og basert
på en vurdering av søkende enhets økonomiske situasjon.
2. Fakultetsstyret vedtar at basisfinansiering tilknyttet nye studieplasser fordeles i henhold
til forslaget i saksfremlegget, under den forutsetning at studieplassene fylles opp.
3. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å kunne omdisponere midler fra et studieprogram til
et annet dersom det viser seg utfordrende å øke kapasiteten i tråd med tildelingen på kort
sikt.
Bakgrunn:
I forslag til revidert nasjonalbudsjett varslet Regjeringen store tildelinger til UH-sektoren. På
bakgrunn av høyere ungdomskull, økt studietilbøyelighet, og et vesentlig strammere arbeidsmarked
som følge av covid-19 pandemien, ønsket Regjeringen å øke kapasiteten i høyere utdanning slik at
flest mulig av de som er kvalifisert kan få tilbud om studieplass innenfor utdanninger som
Regjeringen forventer det vil være et samfunnsmessig behov for. Pakken som inneholdt nye
studieplasser, rekrutteringsstillinger og en engangsfinansiering til oppbyggingen, ble vedtatt av
Stortinget i revidert nasjonalbudsjett for 2020 den 19. juni.
Som en oppfølging av signalene fra regjeringen vedtok universitetsstyret 17. juni1 en fordeling av
studieplasser og rekrutteringsstillinger. Samtidig ble rektor gitt fullmakt til å vedta revidert
budsjettfordeling for 2020, i henhold til endelig tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet, når
dette forelå. Av fullmaktsak om revidert budsjettfordeling2 fremkommer det at Helsefak tildeles 77
nye studieplasser, 6 rekrutteringsstillinger og en engangsfinansiering på 6 mill. kr. Forvaltningen
av tildelingen er videreformidlet til fakultetene i en egen orientering om vedtak3.

S 29/20 Fordeling av studieplasser og rekrutteringsstillinger for økt studiekapasitet for høsten 2020,
ephorte ref 2019/6010-4
2 Fullmaktsak 25/20 Revidert budsjettfordeling 2020 – Fordeling av midler tildelt gjennom revidert
nasjonalbudsjett 2020, ephorte ref 2019/6010-8
3 Orientering om vedtak – fordeling av studieplasser og rekrutteringsstillinger, ephorte ref 2019/6010-5
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1. Rekrutteringsstillinger
I henhold til tildelingsbrevet fra KD, skal stillingene ses i sammenheng med økt studiekapasitet.
Fakultetets fordeling av stillingene fremkommer av brev til Seksjon for forskning og
utdanningskvalitet4.
Finansieringen tildeles når det bekreftes ansettelse i stillingen. Midlene vil videreføres uavkortet til
instituttene så snart fakultetet mottar finansiering fra UiT. Tildelingen vil derfor gjøres løpende og
i henhold til universitetets gjeldende satser.

2. Engangstildeling
UiT ble tildelt 6 mill. kroner som særskilt finansiering av medisin- og helseutdanninger. Midlene
skal gå til bl.a. økte undervisningsressurser, tilpasning av læringsareal og klinisk undervisning og
ble viderefordelt i sin helhet til Helsefak.
Fakultetsledelsen foreslår at engangstildelingen lyses ut og gjøres søkbar for de fagmiljøene som
mottar nye studieplasser. Videre foreslås det at dekan gis fullmakt til å vurdere søknadene fra
instituttene og fordele midlene i tråd med formålet for tildelingen og basert på en vurdering av
søkende enhets økonomiske situasjon. Forvaltning av midlene tenkes samkjørt med fakultetets
budsjettprosess.

3. Studieplasser
Føringer fra KD og UiT
KD forutsetter at tildelte studieplasser opprettes fra høsten 2020. Dersom det for enkelte studier
viser seg utfordrende å øke kapasiteten i tråd med tildelingen allerede fra høsten 2020, skal midlene
i en overgangsperiode benyttes til å øke studiekapasiteten på andre tilbud innenfor samme
fagområde. Departementet vil følge opp at institusjonene dimensjonerer det totale studietilbudet i
tråd med tildelte midler til nye studieplasser, og at midler til nye studieplasser ikke går til
finansiering av eksisterende studieplasser. Departementet vil gradvis justere kandidatmåltallet for
utdanninger med kandidatmåltall i tråd med opptrappingen av studieplasser. Dersom institusjonene
ikke øker studiepoengproduksjonen i tråd med finansiering av økt kapasitet eller over flere år ikke
oppnår de fastsatte kandidatmåltallene, kan midler til studieplasser bli trukket fra rammen.
Det er samtidig en viktig forutsetning at økt kapasitet er knyttet til dagens situasjon i
arbeidsmarkedet med høy arbeidsledighet og behov for omstilling. Etter hvert som
konjunktursituasjonen normaliseres, vil også den samlede studiekapasiteten i sektoren bringes
tilbake til det normale. Regjeringen vil komme tilbake til dette i senere budsjettår, med
utgangspunkt i utviklingen i arbeidsmarkedet.
Av fullmaktsaken fremkommer at universitetsdirektøren har lagt til grunn følgende for tildelingen:
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1. Studieprogrammene må ha tilstrekkelig antall søkere slik at vi er sikre på at vi kan øke
kapasiteten utover de rammene som universitetsstyret vedtok for studieporteføljen i november
2019.
2. Studieplassene skal så langt det er mulig tildeles i tråd med føringene fra KD. Kun i de
tilfeller hvor vi ser at det blir vanskelig å rekruttere tilstrekkelig antall kvalifiserte studenter
skal plassene omfordeles jf. føringer fra KD ovenfor.
3. Studieplassene bør ideelt sett komme alle campuser og regioner til gode. Dette hensynet må
likevel være underordnet 1. og 2.
Nye studieplasser tildelt Helsefak
Helsefak er tildelt 77 nye studieplasser i UiTs reviderte budsjettfordeling. Fordelingen vedtatt i
universitetsstyret fremkommer av tabellen under.

Studie
Varighet
Medisin
6
Psykologi
6
Sykepleie
4
Paramedisin
4
Bioingeniør
4
ABIKO
4

Studieplasser
20
5
10
23
5
14

Kategori
A
B
D
D
D
D

Tabell 1: Fordeling tildelte studieplasser Helsefak
Som synliggjort i tabellen over tildeles medisin og psykologi midler i henhold til studiets lengde og
finansieringskategori. For øvrige studieplasser tildeles midler i finansieringskategori D for 4 år.
Bioingeniør er et studie på 3 år i finansieringskategori D, sykepleie et 3-årig studie i
finansieringskategori E, paramedisin en 3-årig bachelor i kategori E og ABIKO videreutdanningene
er i kategori D og har i hovedsak en lengde på 2 år. Unntaket er kreft som går over 3 år.
For sykepleie foreslås det at 5 studieplasser opprettes i Tromsø og 5 i Narvik. Tilgang på
praksisplasser er imidlertid en utfordring. Dersom det blir krevende å få til praksisplasser knyttet
til de foreslåtte studiestedene, er Helsefak gitt fullmakt til å fordele de 10 plassene på en annen måte
mellom studiestedene enn det som er foreslått av universitetsstyret.
Revidert tildeling 2020
Fakultetsledelsen foreslår at studieplassene tildeles iht. oversikt i tabell 1, korrigert for faktisk
lengde på det enkelte studie. Fakultetet opprettholder imidlertid en tildeling tilsvarende
finansieringskategori D. Gitt føringer fra KD og universitetsledelsen knyttet til forventet
aktivitetsøkning anser fakultetsledelsen dette for å være en god løsning. Fakultetsledelsen ønsker å
komme tilbake til fakultetsstyret med et forslag til disponering av finansieringen for resterende
periode i en senere styresak.
I henhold til universitetets budsjettfordelingsmodell tildeles fakultetene basisfinansiering uten
avtak for studiets første to år. Deretter tildeles fakultetene 75% av nasjonal sats i de respektive
finansieringskategoriene. Jamfør fakultetets budsjettfordelingsmodell5 videreføres tildelingen fra
UiT til det mottagende institutt, med et avtak på 5% til fakultetsnivået. Dette medfører at instituttene
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mottar 95% av nasjonal sats på basisfinansiering av nye studieplasser de første to årene og senere
70% av nasjonal sats.
Av tabellen under fremkommer finansiering for høsten 2020 per studie, basert på forslaget over.

Studie
Varighet Studieplasser Kategori
Medisin
6
20
A
Psykologi
6
5
B
Sykepleie
3
10
D
Paramedisin
3
23
D
Bioingeniør
3
5
D
ABIKO
2
14
D

Nasjonal Tildeling Tildeling
sats
institutt
fakultet
250 600 2 380 700
125 300
189 000
448 875
23 625
90 250
428 688
22 563
90 250
985 981
51 894
90 250
214 344
11 281
90 250
600 163
31 588

Tabell 2: Tildeling per studie
Medisin skiller seg fra øvrige studier ved å være tilknyttet flere institutt. Etter dialog med involverte
enheter vil fakultetsledelsen foreslå at basisfinansieringen for nye studieplasser medisin fordeles
mellom IMB, ISM og IKM basert på en nøkkel for enhetenes bidrag det enkelte studieår.
Nøkkelfordelingen mellom instituttene skal revideres frem mot juni 2021, noe som kan medføre
korrigeringer i enhetenes basisfinansiering. Fordelingen av midler for de nye studieplassene på
medisin fremkommer av tabell 3.

Fordeling medisin Andel 1.år Tildeling 2020
IMB
64 %
1 534 599
ISM
7%
172 839
IKM
28 %
673 262
Totalt
2 380 700
Tabell 3: Fordeling medisin høst 2020
Av tabell 4 fremkommer tildelingen for høsten 2020 per budsjettenhet.

Enhet
IMB
ISM
IKM
IPS
IHO
Fellesadm.
Helsefak

Tildeling 2020
1 748 943
172 839
673 262
448 875
2 014 831
266 250
5 325 000

Tabell 4: Tildeling høst 2020 per budsjettenhet
Finansieringen som foreslås i tabellene over bør gis med forbehold om at studieplassene fylles opp.
Fakultetsledelsen foreslår derfor at dekanen gis fullmakt til å kunne omdisponere midler fra et
studieprogram til et annet dersom det viser seg utfordrende å øke kapasiteten i tråd med tildelingen
på kort sikt. Videre vil tildeling av nye studieplasser innarbeides i budsjettfordeling 2021 og
planleggingsrammer for 2022-2025 som legges frem for vedtak i fakultetsstyret i desember.

Thrina Loennechen
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–
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