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Budsjettmessige konsekvenser av fusjonen med HiH og HiN
I universitetsstyresak S 5/16 Revidert hovedfordeling 2016 1 tildeles fakultetene sine
budsjettrammer for 2016, inkludert budsjettrammer for studier på tidligere Høgskolen i Harstad
og Høgskolen i Narvik.

Konsekvenser av budsjettsplitten synliggjort i høringssvar til universitetsledelsen
I januar sendte økonomidirektøren ut forslag til budsjettsplitt i forbindelse med fusjonen mellom
UiT og HiH og HiN på høring blant universitetets fakultet og avdelinger2. Fakultetet utformet et
høringssvar der det ble redegjort for utfordringene knyttet til foreslått budsjettsplitt 3 . Det ble
understreket at foreslått budsjettsplitt ikke speiler faktiske ressursbehov og ikke sikrer levedyktige
miljø innen sykepleie i Harstad og Narvik. Budsjettsplitten vil også kunne ha en omfordelende
effekt mellom campusene. Fakultetet foreslo derfor å legge regnskapstall til grunn for
budsjettsplitten.
Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det eneste instituttet ved fakultetet som er tilført nye
miljø i Harstad og Narvik. De har beregnet lønnskostnadene alene til å utgjøre 34,4 mill. kr.
Videre bør driftsmidlene utgjøre minst 10% av rammen på hver campus. Dette er et noe lavere
nivå enn hva IHO campus Tromsø har i dag. Totalt sett vil IHO ha et behov for minimum 38,2
mill. kr for å kunne sikre levedyktige miljø på de nye campusene. En lavere ramme enn dette vil
medføre nedbemanning på campus Harstad og campus Narvik.

Universitetsstyresak synliggjør ikke underfinansieringen av sykepleierstudiet
I universitetsstyresak S 5/16 Revidert hovedfordeling 2016 får Helsefak tildelt 35,7 mill. kr
tilknyttet fusjonen. Av dette har fakultetsnivået enkelte avtak i henhold til fakultetets
budsjettfordelingsmodell. IHO mottar 34,8 mill. kr av fakultetets totale tildeling tilknyttet
fusjonen. I universitetsstyresaken fordeles budsjettrammen tilknyttet Harstad og Narvik etter
samme mal som ble sendt på høring. Ingen innspill fra enhetene belyses i saken til
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universitetsstyret og en tydelig underfinansiering av sykepleiestudiet nevnes ikke. I
universitetsstyresaken vises det kun til fullmaktsak F 32-16 4 , hvor de tidligere høyskolenes
budsjetter for 2015 er vedtatt fordelt i henhold til universitetets gjeldende interne
fordelingsmodell. Om dette vedtaket blir stående, er konsekvensen en reell nedbemanning på
sykepleierutdanningen i Harstad og Narvik.
I fullmaktsak F 32-16 belyses problematikken knyttet til sykepleierutdanningen noe bedre og
rektor fatter vedtak om at det er behov for en særskilt gjennomgang av sykepleierutdanningen i
etterkant av budsjettsplitt og budsjettfordeling 2016, med tanke på å avdekke og eventuelt rette
opp økonomiske tap som følge av denne og tidligere fusjoner. Her fremkommer det at
sykepleierutdanningen ser ut til å være underfinansiert både fra Harstad og Narvik. Det samme
var tilfellet under fusjonen med Finnmark. Ut fra høringsuttalelsene fra øvrige fakultet synes det
som budsjettsplitten rammer sykepleie på en uforholdsmessig måte.
Fullmaktsaken er imidlertid ikke lagt frem for vedtak i universitetsstyret og fakultetet mener at
problemstillingen tilknyttet sykepleierutdanningen burde vært belyst langt bedre i revidert
hovedfordeling enn hva som er tilfellet. Universitetsstyret synes ikke å være informert om den
alvorlige underfinansieringen av sykepleierstudiet. Det fremkommer ikke av vedtak eller
budsjettfordelingen at det er tatt hensyn til underfinansieringen, og status er at det fortsatt mangler
minimum 3,8 mill. kr for å dekke kostnadene i forbindelse med fusjonen med Harstad og Narvik.

Samarbeidsmidler
Utover driften av sykepleiestudiet og Bachelor i beredskap i Narvik, har fakultetet spilt inn at
budsjettsplitten ikke synliggjør midler som avsettes til samarbeid på praksisfeltet.
Kunnskapsdepartementet forutsetter at midlene overføres på samme måte som tidligere og
disponeres sammen med praksisfeltet. For Harstad og Narvik vil dette utgjøre ca. 1 mill. kr
tilknyttet sykepleiestudiet. Dersom disse midlene også må hentes ut av potten som tildeles
Helsefak vil IHO være underfinansiert med ytterligere 1 mill. kr. Dette vil måtte avklares med
universitetsledelsen.

Oppfølging overfor universitetsledelsen
Det er etter fakultetets syn svært uheldig at ett fagmiljø skal bli skadelidende for en fusjon som
involverer hele organisasjonen. Fakultetsledelsen vil be universitetsdirektøren om et møte for å
avklare den videre prosessen knyttet til fusjonen og eventuelle omstillingsbehov på sykepleie på
campus Harstad og campus Narvik, samt samarbeidsmidlene. IHO vil involveres tett i denne
dialogen. Inntil dette er avklart vil IHO gis anledning til å budsjettere med forventede kostnader
for å ivareta miljøene i Harstad og Narvik på en tilfredsstillende måte.
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