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er svaret. Sannheten er at drømmeleie-
boeren faktisk ikke finnes. Vi har alle
våre feil og mangler, ingen er perfekt.
Likevel tvinges ungdommer til å blott-
legge seg i det offentlige og male et
bilde av mennesker som ikke eksiste-
rer. Mange av dem framstår som reine
glansbildet der de står lettkledd med
trutmunn og reklamerer for seg selv, i
en annonse som like gjerne kunne stått
på trykk i Vi Menn.

Sammen må vi sette boligkrisen på
dagsorden. De private utleiere må

ta sin del av ansvaret. Og det unisone
kravet om nye studentboliger må spar-
kes i gang umiddelbart.

Foto: Ole Åsheim

PÅ MEDIEBRETT

■Les e-avisen der du er

■Kollisjon i Tønsvika

■Disse bussrutene kuttes

Der tiltrængtes et blad
som vil være en ærlig

talsmann for smaafolks sak
Alfred Eriksen grunnlegger av Nordlys i 1902 
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I morgen, 1. august 2013, er vi UiT
– Norges arktiske universitet, med
ny ledelse på alle nivå. Det er med
andre ord min siste dag som rektor
ved Universitetet i Tromsø. I mor-
gen ønsker vi det nye universitetet
og det nye rektorteamet velkom-
men. 

Jeg har vært rektor i tre perio-
der og ledet tre universitetssty-
rer. Fra 1.1.2002 til i dag har vi
vært igjennom en rivende utvik-
ling. Studenttallet er nær doblet
fra 6000 til nesten 12000. De årli-
ge budsjettene er økt fra om lag
800 millioner kroner til nesten
2,4 milliarder kroner.

En rekke nye studieprogram er
skapt. Blant annet ble en mer enn
30 år lang kamp for tannlegeutdan-
ning kronet med hell. Vi arbeidet i
åtte år for å få flyverutdanningen
på plass. Vi har gjennom fusjonen
med Høgskolen i Tromsø skapt
landets første femårige lærerutdan-
ning som leverer kvalifiserte lærere
til alle nivå i skolen. Tromsø har
fått sin egen handelshøgskole, og
nå når fusjonen med Høgskolen i
Finnmark trer i kraft i morgen lig-
ger det også til rette for en idretts-
høgskole i nord. 

Vi har som de eneste nord for
NTNU vunnet prestisjefylte og
harde konkurranser om Senter for
fremragende forskning, Senter for
forskningsdrevet innovasjon, Sen-
ter for fremragende undervisning,
EU-bevilgninger som ERC Star-
ting Grant og ERC Advanced
Grant, et K.G. Jebsen Centre for
Ocean Law og det nasjonale forsk-
nings- og kompetansesenteret for
petroleumsvirksomhet i Arktis, for
å nevne noe. Samtidig har publise-
ring og studiepoengproduksjonen
økt.

Vendepunkt
Landsdelen og regionen rundt
Tromsø har passert et vende-
punkt. Nå kommer store aktører
som Aker Solutions, Subsea7,
Statoil, Microsoft og andre til
byen på grunn av det som er eta-
blert. Med Arktisk Råds perma-
nente sekretariat her har ung-
dom en karrierevei i utenrikspo-
litikken også i byen Tromsø!

Samhandlingen og kontakten
mellom regionale og lokale aktører
og universitetet har tatt et kvantes-
prang. I tillegg til den lovregulerte
eksterne representasjonen i univer-
sitetsstyret, har vi selv valgt å gi re-
presentanter fra samfunns- og næ-
ringslivet rundt oss plass også i sty-
rene for fakultetene. Utstrakt kon-
takt med politikere, næringsliv og

offentlige aktører har kjennetegnet
disse årene.

Utvikling av lederskap
UiT har vært gjennom en gradvis
utvikling av lederskap. Vi startet
med valgte ledere på institutt-,
fakultets- og institusjonsnivå. I
dag har vi tilsatte ledere på insti-
tutt og fakultet. Dekanene er in-
kludert i den strategiske ledelsen
av universitetet sammen med
rektorat og direktørene. 

På det nasjonale nivået har utvik-
lingen av UiT sammenfalt i tid og
tematikk med gjennomføringen av
regjeringen Stoltenberg II sin nord-
områdepolitikk. Nasjonale og
internasjonale myndigheter regner
nå med oss som en viktig partner i
utviklingen av nasjonal og interna-
sjonal politikk og næringsliv. 

Blant annet har vi sammen med
19 andre forskningsinstitusjoner
vært med på å etablere Framsente-
ret som en sentral leverandør av
forskning til forvaltningen, og vi
har vært aktive i etableringen av og
er vertskap for Arctic Frontiers som
en av verdens viktigste arenaer for
arktisk forskning og politikk. Våre
studenter og medarbeidere er stolte
over at universitetet nå har en så
viktig nasjonal og internasjonal po-
sisjon.

Anledning til å takke
Fremgangen skyldes studenters og
ansattes store innsats. Jeg vil be-
nytte anledningen til å takke alle.
Prorektorene Britt Vigdis Ekeli og
Curt Rice har nedlagt et veldig ar-
beid internt i organisasjonen og i
internasjonale fora, noe som blant
annet har gjort at vi nå er verdens-
kjent som ledende på likestilling. 

Dette er en videreføring av det
arbeidet som tidligere prorektor
Gerd Bjørhovde og jeg ledet ved å
implementere likestilling som et le-
delsesansvar. Det tok oss fra jum-
boplass til lederplass i prosentan-
del kvinnelig professorer. Vi er le-
dende på Open Access-publisering,
det vil si forskning publisert på net-
tet og fritt tilgjengelig for alle, noe
jeg hadde gleden av å starte med
allerede i 2003 i regi av Univer-
sitets- og høgskolerådet.  

Sammen med rektor Ulf
Christensen ved Høgskolen i
Tromsø frontet jeg landets første
frivillige fusjon mellom to høyere
utdanningsinstitusjoner, noe
som har vist veien for mange an-
dre initiativer i sektoren.

Universitetsdirektør Lasse Løn-
num og assisterende universitets-
direktør Britt Elin Steinveg repre-
senterer profesjonalitet på alle om-

råder. Medlemmene av de tre sty-
rene jeg har ledet, har gitt unisone
tilbakemeldinger om profesjona-
liteten i saksforberedelser til styret,
der universitetsdirektøren er styrets
sekretær. 

Jeg vil også takke rektor Svein-
ung Eikeland ved Høgskolen i
Finnmark og styringsgruppen
for det gode samarbeidet med
forberedelser og vedtak om fu-
sjon mellom våre institusjoner.

Kontinuitet i utviklingen
Det påtroppende rektoratet, Anne
Husebekk, Kenneth Ruud, Wenche
Jakobsen og Sveinung Eikeland,
har i noen måneder vært med på en
viktig overleveringsfase. De har
allerede blitt kjent med sentrale ak-
tører, lokalt og nasjonalt. Jeg vet de
er dyktige, og jeg er glad for at det
vil være kontinuitet i UiTs utvik-
ling nå når det kommer ny univer-
sitetspolitisk ledelse. Jeg ønsker
dem all mulig lykke til. 

Nytt på deres bord er store geo-
grafiske avstander mellom campu-
ser og enda større bredde i utdan-
nings- og forskningsaktivitet. Ut-
fordringen er den samme som vi
har hatt i denne perioden – å kom-
binere ulike kulturer og å skape
stolthet, både over utdanning,
forskning og samfunnsoppdraget. 

Velkommen til ny ledelse, og
velkommen til UiT – Norges
arktiske universitet. Når jeg nå
har hatt som hensikt å takke
alle, og har gjort det, takker jeg
for meg.

Velkommen til UiT – 
Norges arktiske universitet!

Jarle Aarbakke
Rektor

Universitetet i
Tromsø

Nasjonale og internasjonale myndig-
heter regner nå med oss som en viktig

partner i utviklingen av nasjonal og
internasjonal politikk og næringsliv. 
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