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Mandat for Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon  
 

Bakgrunn 

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF besluttet høsten 2016 ny organisering av 

samarbeidet mellom Helse Midt-Norge RHF og universitet og høyskoler. Omorganiseringen kom som 

følge av endringer i instruks om samarbeidet med universitet og høyskoler, fusjoner i UH-sektoren, 

og nye strategier i Helse Midt-Norge RHF. Det er etablert ett samarbeidsorgan for utdanning, 

forskning og innovasjon, med underutvalg for forskning og innovasjon, og for utdanning.  

Mandat for Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon forholder seg til 

instruks fra Helse- og omsorgsdepartementet til styret i Helse Midt-Norge RHF (2013), og rammeavtale 

mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen.  

 

Sammensetning  

Helse Midt-Norge (fast):  

- Helse Midt-Norge RHF: 3 (adm. direktør, HR-direktør, fagdirektør/ass. fagdirektør)  

- St. Olavs Hospital HF: 2 (direktør-/sjefsnivå)  

- Helse Nord-Trøndelag HF: 1 (direktør-/sjefsnivå)  

- Helse Møre og Romsdal HF: 1 (direktør-/sjefsnivå)  
 
UH-sektoren (fast):  

- NTNU: 6 (rektor-, prorektor-, dekan-, prodekan- eller instituttledernivå)  

- Høyskolene: 1 (rektor-, prorektor-, dekan-, eller prodekannivå)  
 
Regionalt brukerutvalg: 1 (fast)  
 
Observatører: 

- Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: 1  

- Nord universitet: 1  

- Forskningsrådet: 1  

- KS: 1  

 
I tillegg deltar ass. fagdirektør ved Helse Midt-Norge RHF og medlem i AU SO som observatør. 

Hver representant skal ha en personlig oppnevnt vara. For vararepresentanter kan det i spesielle 
tilfeller gjøres unntak til kravet om at representanten skal sitte på ledernivå. Oppnevning av 
varamedlemmer som ikke sitter på ledernivå må på forhånd godkjennes av Arbeidsutvalget for 
Samarbeidsorganet.  

Ledelse 

Ledelse av Samarbeidsorganet rullerer mellom HMN RHF og NTNU. Leder sitter for ett år av gangen.  
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Arbeidsutvalg  
Det er opprettet et arbeidsutvalg for Samarbeidsorganet, som skal være saksforberedende for 

Samarbeidsorganet og behandle saker utenom møtene. Arbeidsutvalget består av en representant 

fra Helse Midt-Norge RHF (fagdirektør/ass. fagdirektør) og en representant fra UH-sektoren 

(dekan/prodekan). Representantene skal forankre beslutninger i egen sektor. 

 

Oppgaver 

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon skal: 

- være rådgivende for Helse Midt-Norge RHFs besluttende organer i saker som gjelder 

utdanning, forskning og innovasjon  

- behandle saker av overordnet strategisk art av felles interesse for helseforetaks- og UH-

sektoren, som omhandler utdanning, forskning og innovasjon, og styrke forholdet mellom 

disse. Dette omhandler bl.a. oppfølging av nasjonale og regionale strategier og 

handlingsplaner, som HelseOmsorg21, Strategi 2030 m.fl.  

- arbeide for at rammebetingelser, regelverk og insentivsystemer knyttet til forskning og 

utdanning videreutvikles og harmoniseres for best mulig å utnytte fellesskapets ressurser  

- godkjenne regnskap og vedta årlig budsjett for Samarbeidsorganet  

- vedta overordnede strategiske føringer for årlig utlysning av midler til forsknings- og 

utdanningsformål  

- vedta tildeling etter årlig utlysning av utdannings- og forskningsmidler (delegert fra styret i 

Helse Midt-Norge)  

- vedta tildeling av det øremerkede tilskuddet til forskning (kap. 732, post 78) (delegert fra 

styret i Helse Midt-Norge  

 
 
Møter  

Samarbeidsorganet avholder tre møter i året. Det vises til Helse Midt-Norge RHF sine til enhver tid 
gjeldende retningslinjer for dekning av reiseutgifter og andre praktiske forhold vedrørende 
møtedeltakelse.  
 

Sekretariat  

Samarbeidsorganet finansierer to fulltidsstillinger i sekretariatet. I tillegg finansierer MH-fakultetet 

en fulltidsstilling. Sekretariatet bistår med administrativ støtte til Samarbeidsorganet, 

samarbeidsutvalgene og arbeidsutvalget og for løpende kontakt og oppfølging mellom møtene. 

 

 


