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Sak:

Ledelse av UiTs administrasjon
Innstilling til vedtak:
1. Det opprettes en fast stilling som administrasjonsdirektør ved UiT Norges arktiske
universitet, med virkning fra 1.1.2022.
2. Stab organiseres direkte under rektor og det opprettes en fast stilling som stabsleder, med
virkning fra 1.1.2022.
3. Styret ber rektor legge fram instruks for stillingen som administrasjonsdirektør og en
beskrivelse av delegasjonsstruktur.

Bakgrunn
Styret ved UiT Norges arktiske universitet vedtok i møtet 17.6.2020 å innføre ordning for enhetlig
ledelse på institusjonsnivå med virkning fra 1.8.2021 (jf. styresak 30/20, ePhorte 2020/1510). I
styresak 33/20 den 27.8.2020 ble det vedtatt en overordnet plan, og i orienteringssak 1/21 den
28.1.2021 ble det angitt en aktivitets- og tidsplan for arbeidet i forbindelse med overgangen til ny
styringsordning. I tråd med denne planen ble det våren 2021 gjort avklaringer knyttet til
sammensetning av rektoratet (styresak 14/21 den 19.3.2021), og ansettelser av prorektorer og
fastsetting av ordning for viserektorer (styresaker 32/21 og 29/21 den 14.6.2021).
I henhold til planen gjenstår det nå å ta stilling til hvordan ledelse av UiTs administrasjon under
rektor skal ivaretas. Overgangen til enhetlig ledelse medfører at den formelle funksjonen som
universitetsdirektør etter loven bortfaller, og det har for høsten 2021 vært lagt opp til en
overgangsordning for ledelse av administrasjonen og for stillingene som direktør og assisterende
direktør. Saken har vært drøftet i ledermøter og med organisasjonene gjennom et diskusjonsnotat
der ulike modeller er skissert (vedlegg 2). Rektor vil i denne saken vurdere de ulike modellene
basert på innspill som er kommet i saken, samt gi sin anbefaling til styret om hvilke ordninger
institusjonen bør velge.
Om innstillingen
Rektor innstiller på at det opprettes en fast stilling som administrasjonsdirektør ved UiT.
Administrasjonsdirektøren vil rapportere til rektor, være del av universitetsledelsen, og utgjøre et
bindeledd mellom avdelingene og rektor. Administrasjonsdirektør vil ha et direkte lederansvar for
de fire avdelingene i UiTs felles administrasjon, og har overordnet ansvar for at administrative og
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tekniske funksjoner utføres effektivt, i overensstemmelse med regelverk, og innenfor fastsatte
økonomiske rammer. Nærmere beskrivelser av ansvarsområdet er å finne i saksnotat til denne
saken, vedegg 1. Rektor vil også komme tilbake til styret med en nærmere beskrivelse av
stillingen som administrasjonsdirektør, i tråd med de vedtak som gjøres i denne saken.
Videre innstilles det på at Stab plasseres direkte under rektor, og at det opprettes en fast stilling
som stabsleder. I etterkant av styrets vedtak i denne saken vil det bli gjennomført nødvendige
prosesser for vurdering av innplasseringer og eventuelt utlysning av aktuelle stillinger. Disse
prosessene skal være gjennomført før årsskiftet.
I saksnotatet er det også gitt noen klargjøringer for utøvelse av rollene som prorektorer og
viserektorer. Universitetsstyret har fastsatt at UiTs prorektorer og viserektorer er faglige
lederstillinger knyttet til rektors ledergruppe. Stillingene er tildelt ansvar for å oppnå resultater på
sine områder, men uten tildeling av personal- eller økonomiressurser som pro- og viserektorer
skal lede direkte. Rektor anser at det ligger til institusjonens daglige ledelse å fastsette en
hensiktsmessig arbeidsdeling og støttefunksjoner knyttet opp mot disse lederfunksjonene. I
vedlagte saksnotat er det angitt noen mulige klargjøringer knyttet til hvordan disse rollene kan
utøves. Dette legges fram til orientering og eventuelle kommentarer fra styret før arbeidsdelingen
blir endelig fastsatt.
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