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Saker
Søknader om reduksjon i stilling
AU diskuterte mottatte søknader om <50 % stillingsandel i postdoktorstillinger. Samarbeidsorganet har
retningslinjer på at det ikke tillates <50 % stillingsandel, for å sikre progresjon og at midlene ikke bindes
opp over lang tid. Det har imidlertid blitt gjort noen unntak de senere år, særlig for personer i kombinert
stilling. Hovedregelen er fortsatt at det ikke tillates, men AU kan vurdere å åpne for lavere stilling dersom
helt særskilte forhold foreligger. Retningslinjer for permisjoner må tydeliggjøres og følges bedre opp.
- Stilling i under 50 % tillates som hovedregel ikke.
- Forslag om at det tillates varighet på maks. seks kalenderår for stillinger, ekskl. lovfestede
permisjoner.

Utlysning av forskningsmidler
AU drøftet føringer for utlysningen av forskningsmidler. Samarbeidsorganet ønsker ingen store endringer
i utlysningen, men har bedt AU SO og SUFI endre innretningen for flerårige prosjekt.
Følgende kategorier foreslås:
- Stillinger som tidligere (ph.d., postdoc, forsker), også innovasjonsrettede stillinger
- Utenlandsstipend
- Flerårig prosjekt endres til korttidsprosjekt (1 mill. kr. per år i 1-3 år)
Fullføring av ph.d. og evt. karrierestipend (forsker + postdoktor eller ph.d.) vurderes til neste år. Inntil
videre har fakultetet og flere av helseforetakene midler tilgjengelig for sluttføringsstipend. Dette kan
også vurderes som kategori i Felles forskningsutvalg. SUFI behandler utlysningstekst i neste møte (15.
februar), men AU SO godkjenner endelig utlysningstekst før publisering i mai.

Oppfølging av manglende rapportering og adressering til helseforeta k
Sekretariatet får følgende bestilling for gjennomgang og oppfølging av de faglige rapportene:
- De som skriver identisk rapport hvert år, må få beskjed om at det skal rapporteres om aktiviteten
i hvert enkelt år. Enten før fristen slik at de kan justere, eller i etterkant av innlevering (for de
som leverer ved fristen) slik at de rapporterer riktig i neste runde.
- De som ikke har rapportert for ‘16 og har ett år eller mer igjen av finansieringen, får brev med
krav om å sende en skriftlig rapport, med kopi til veileder og leder som har forankret søknaden.
Ved manglende rapport for både ‘15 og ‘16, termineres tildelingen fra juli ‘17.
- Sjekke adressering i publikasjonene, men med utgangspunkt i CRIStin-data, ikke eRapport.
Adressering: de som verken har adressert eller nevnt HMN under acknowledgements, og ikke har
publisert sammen med noen ansatte i helseforetak, får direkte tilbakemelding vedrørende dette.
- Trekker ikke tilbake midler foreløpig.
- Det må formuleres veldig tydelig i fremtidige tildelingsbrev at mottakere av midler som ikke er
ansatt i klinikk, skal adressere til Helse Midt-Norge RHF. Det kreves at den klinikken som har
forankret søknaden, har minst en medforfatter på publikasjonen.
- Tydeliggjøring på nettsidene, med eksempler på korrekt adressering.
Saken skal behandles i SUFI neste uke. AU orienteres om SUFI sin beslutning.

Årsrapport om prosjekter
Samarbeidsorganet ba sekretariatet lage en publikasjon med alle prosjekter og AU konkretiserte
bestilling. Årsrapport legges frem på møte i SO 1.november, med utgangspunkt i faglige rapporter.

Oppfølging av Husebekkrapporten og oppdragsbrev
Det ble understreket at det regionale perspektivet skal ivaretas. Helse Midt-Norge RHF har gitt St. Olavs
særskilt ansvar for oppfølging i styringsdokumentet. AU SO kobler i første omgang på St. Olavs Hospital
v/direktør, og arbeider videre med saken.

