Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon

Møte i Arbeidsutvalget (AU SO) 21.april 2017
Tilstede: Björn Gustafsson, Henrik Sandbu (via Skype), Hanne Smevik, Mai Hege Stokke

Saker til behandling
Oppfølging av økonomirapporter
Prosjektledere som har mottatt midler til flerårige prosjekter fra Samarbeidsorganet er bedt om å
levere økonomirapport. Hanne presenterte tall for rapportene, som viser at det er en del midler
avsatt på prosjektene. Dette kan skyldes forsinkelse i prosjekter (forsinket oppstart, forsinkelser
underveis).
Videre oppfølging:
- Der hvor prosjektene er forsinket er det viktig å spørre når de regner med å være ferdig. Vi
ønsker å unngå forlengelser.
- Det er tre prosjektledere som ikke har levert økonomirapport og har heller ikke besvart
henvendelsen. Det er alvorlig at de ikke besvarer henvendelse om å rapportere når vi ber
om dette. De som ikke har levert må få purring. Man må etterspørre årsak for manglende
rapportering (er prosjektet avsluttet? Ikke behov for videre finansiering?) For at SO skal
kunne vurdere videreføring av prosjektet så kreves det at rapport blir levert.

Utlysning av forskningsmidler
Sak om utlysnings av forskningsmidler for 2018 ble behandlet på møte i Samarbeidsutvalg for
forskning og innovasjon (SUFI) den 20. april. AU fikk en kort gjennomgang av utlysningssaken.
Vurderingsprosessen vil i år bli lagt om noe, ved at søknadene vil fordeles på vurderingskomiteene
etter tematikk, ikke søknadskategori.
- Det er viktig at søknader blir fordelt etter komiteens kompetanseområder. Det vil kunne
føre til noe ulik fordeling av antall søknader innen hver kategori i komiteene, men vi vil
tilstrebe å få en så jevn fordeling som mulig.
- Vurderingskomiteene vil rangere sine søknader innen hver søknadskategori. Liste over
støtteverdige søknader fra hver av komiteene sendes videre til hovedkomiteen.
- Hovedkomiteen består av lederne for hver av vurderingskomiteene: hovedkomiteen vil
gjøre en endelig rangere av søknadene innen hver søknadskategori, på tvers av de tre
vurderingskomiteene. Det må vurderes om vi skal sette en minimumskarakter for søknader
som sendes videre til hovedkomiteen.
- Det bør vurderes hvor mange søknader som skal rangeres innen hver søknadskategori.
Denne vurderingen gjøres etter at søknadsfristen er ute og vi har oversikt over hvor mange
søknader vi får inn i årets søknadsrunde.
Rammer for tildeling:
- SO vil hovedsakelig følge samme rammer for tildeling innen de ulike søknadskategoriene i år
som i fjor, men dette avhenger også av kvalitet på søknadene som kommer inn.
Innstillingsprosess:
- AU har i sitt mandat at de skal utarbeide endelig innstilling. Innstilling vil utarbeides på
grunnlag av hovedkomiteens rangering.
- Det ble på møtet i SUFI uttrykt bekymring for at HF’ene ikke får ta del i innstillingsarbeidet.
HF’ene ønsker å ha en representant fra hver av HF’ene, minimum en felles HF-representant,
inn i arbeidet med utarbeidelse av innstillingen. De vil sende brev om dette.

