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Orientering om MH2. Avdeling for komparativ medisin stenges i ett år, fra januar 2017. Det vil
bli etablert en alternativ lab som finansieres gjennom utstyrsbevilgningen til MH2.
Finansieringsløsningen er godkjent av UiT og KD.
Terje Johansen har søkt om Senter for fremragende forskning (SFF).
PET sentret er under bygging. UiT finansierer forskningsareal i PET sentret.


 To yngre forskere fra Helsefak søkte Tromsø forskningsstiftelse om å bli tatt opp i
program for utviklinga av talentfulle forskere, men gikk ikke videre til runde to.
 Helsefak har søkt om å få Senter for fremragende utdanning (SFU) med fokus på
tverrprofesjonell praksislæring.
 Det ble arrangerte for andre gang budsjettkonferanse 25. mai ved UiT. Godt møte som
bidrog til transparens og åpenhet rundt økonomiske beslutninger. Forventningene om
kutt i sektoren vil kreve gode lokale prosesser. UiT kan ikke bare kutte i basis og be
enhetene tilpasse seg kuttene. Helsefaks andel av kuttene anses å være i størrelsesorden
34 millioner.
 Universitetsstyret vedtok 16. juni 2016 meritteringssystem for utdanning, som er
utarbeidet i fellesskap av NTNU og UiT.
 Organisering, styring og ledelse ved UiT vurderes av NIFU. En modell skal presenteres
for styret i septembermøte. Herunder om det skal være valg eller ansatt rektor. NiFU skal
levere sin rapport 30 september. Universitetsstyret vil vedta en prosess for organisering
ved UiT i oktobermøtet. Alle dekanene blir intervjuet av NIFU. Helsefak ønsker større
enheter og har signalisert at det er ønskelig å samarbeide tettere med sosialfagene.
 29 millioner i SAKS midler skal fordeles, der 8,5 mill er søkbare fra fakultetene.
Helsefak vil søke i samarbeid med IHO, og vil blant annet synliggjøre merkostnader ved
fusjonen, noe som har medført at IHO er underbudsjettert med 6,4 mill i inneværende år.
 Adm2020. Det vurderes ulike måter å organisere det administrative arbeidet på
fakultetet, herunder etablering av en felles personalenhet, organisering av
studieadministrasjonen, herunder om Ph.d skal inngå i studieseksjonen, organisering av
administrativ støttefunksjon for medisinerutdanningen og forskningsstøtte. I tillegg
foregår det ti sentrale prosjekter, der rapportene skal leveres i løpet av høsten 2016.
Universitetsstyrets prinsippnotat er styrende for samtlige prosesser.
Avbyråkratiseringsprosessene og kostnadskutt ved Helsefak vil bli lagt frem for
fakultetsstyret.
Vedtak

Styret tar saken til orientering

