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Satsingsforslag utenfor rammen - innspill til Statsbudsjettet for 2023
Innstilling til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til de prioriterte forslagene som fremgår av saksfremlegget og gir
rektor fullmakt til å godkjenne oversendelse av endelig innspill til KD innen fristen 01.11.2021.

Bakgrunn
UiT Norges arktiske universitet har, i henhold til tildelingsbrevet for 2021, muligheten til å
utarbeide forslag til satsinger for statsbudsjettet 2023. Dette skal være satsingsforslag som ligger
utenfor nåværende budsjettramme, og er å betrakte som budsjettinnspill. Universitet har frist til 1.
november inneværende år med å oversende prioriterte satsingsforslag til Kunnskapsdepartementet.
Satsingsforslagene er basert på innspill fra fakultetene og enhetene, samt felles initiativ mellom
UiT og andre institusjoner i UH-sektoren. Rektor har også gjort en ny vurdering av
satsingsforslag som ikke ligger an til å få tildeling for 2022.
Innspill til satsinger er nærmere beskrevet med forventet effekt og strategiske forankringer i
vedlegg 1. Vedlegg 2 inkluderer UiTs satsingsforslag for 2022 som ble oversendt til
Kunnskapsdepartementet i 2020.
Vurderinger
Dokumentet Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2022 har vært førende for arbeidet med
satsingsforslagene. Følgende dokumenter har også vært lagt til grunn for prioriteringene:
Eksisterende sektormål og nasjonale styringsparametere
Nasjonale sektorpolitiske mål forankret i Stortingsmeldinger og nasjonale strategier
Institusjonens satsingsforslag utenfor rammen 2022
Rektor har vurdert de innkomne innspillene som faglig relevante og godt forankret i UiTs strategi.
Både av hensyn til de reelle mulighetene for uttelling, og mulighet til å følge opp
satsingsforslagene gjennom dialog med embetsverket og politiske beslutningstagere, bør man
forsøke å begrense antall innspill. Rektor foreslår at hovedtyngden av prioriterte innspill bør være
knyttet til større investeringer og drift av kostbar infrastruktur som er vanskelig for UiT å finne
rom for innenfor eget budsjett, eller gjennom etablerte støtteordninger. Forslag i mindre skala bør
UiT fortrinnsvis finansiere over egen ramme.
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Det har blitt vektlagt at satsingsforslagene bør være konsistente over tid, politisk oppnåelig og
knyttet til institusjonens profil. Rektor foreslår at fire prioriterte innspill for budsjettåret 2022 også
opprettholdes for 2023. Dette er startbevilgning til nytt universitetsmuseum, erstatning for FF
Helmer Hansen, COAT og Senter for samisk Leksikografi. I tabellen under følger forslag i
prioritert rekkefølge. Referanse-kolonnen viser hvor man i vedlegg 1 vil kunne lese om innspillet.
Pri

Satsingsforslag

Ref.

1
2

Startbevilgning til bygging av nytt universitetsmuseum
Flytende studentcampus til erstatning for FF Helmer Hansen

Post 1
Post 8

3

Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT)

Post 6

4

Nasjonalt senter for jordobservasjon

Post 16

5

Virksomhetsoverdragelse av Nordland kunst -og filmhøgskole

Post 17

6

Desentralisert/
fleksibel utdanning:

7
8

Senter for samisk leksikografi
Autonomt elektrisk fartøy

Bachelor informatikk på Helgeland
Master informatikk i Bodø
Grunnskolelærerutdanning Harstad, Senja og Narvik
Integrert master i bygg-konstruksjonsteknikk i Narvik
Investeringer i luftfartsutdanningen på Bardufoss

Post 15

Post 10
Post 11

Tabell 1: Innspill i prioritert rekkefølge.

Foreløpig er ingen kategoriendring for utdanninger inkludert som satsingsforslag. Det foreslås at
slike innspill kun prioriteres av UiT dersom den foreslåtte endringen fremmes av UiT i fellesskap
med de andre institusjonene i sektoren. Dette vil bli avklart med fakultetene og andre institusjoner
før UiTs frist for oversendelse av innspill til KD.
Andre innspill
Øvrige innspill fra fakultetene foreslås ikke tatt med i UiTs forslag til satsinger utenfor ramme.
Grunnen til dette er enten at forslagene er vurdert å kunne ha andre finansieringskilder (internt
eller eksternt), eller at universitetsledelsen ser behov for å ha noe mer tid til avklarende dialog
med de initiativtagende enhetene før forslagene eventuelt fremmes for universitetsstyret og
Kunnskapsdepartementet. Forslag til kategoriendringer som ikke fremmes sammen med andre
institusjoner vurderes ikke å ha mulighet til å bli gitt finansiering, og er derfor ikke prioritert.
Etter avtale med KD vil UiT fremme forslag til kostnadsdekning for forsinkelser og stenging av
AKM i et eget brev til departementet. Dette er derfor ikke tatt med i innspillet til satsinger utenfor
ramme.
UiT har allerede sendt inn innspill til KD om nye studieplasser i profesjonsutdanningen i medisin,
som ledd i den nasjonale prosessen regjeringen har igangsatt for økt opptak og utdanning av leger
i Norge. Det vil bli vist til dette innspillet i oversendelsesbrevet til KD.

Dag Rune Olsen
rektor
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
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Vedlegg
1
Innspill til store satsinger 2023
2
Satsingsforslag utenfor rammen 2022 -brev til KD
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