
 

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon 
 

Møte i Arbeidsutvalget (AU SO) 5.mai 2017 
Tilstede: Björn Gustafsson, Henrik Sandbu, Anne Katarina Cartfjord, Grete Samstad og Mai Hege 

Stokke (referent) 

Saker 

Rammeavtale 
 Høringsfrist 18. mai, med innspill fra alle organ. Innarbeider alle innspillene 19. mai og sendes ut 

på nytt til SO, som må godkjenne på epost innen 24. mai. 

 Gjennomgang av rammeavtalen slik den foreligger. Ordlyd justeres i tråd med AU sine innspill på 
de ulike punktene i avtalen.  

 Virkeområde – her må det presiseres at det gjelder geografisk virkeområde, ikke tematisk. 

 4.2 Lokale samarbeidsavtaler: Det forutsettes at det inngår lokale samarbeidsavtaler. Lokale 
samarbeidsavtaler må forankres i linjen, i tillegg til at de oversendes i kopi til sekretariatet – 
omformuleres. 

 5.4 Styrking av kvalitet og relevans i helse- og sosialfagutdanningene – det vises til mandat for 
SO, SU og AU for håndtering av utlysningsprosessen. 

 6.2 Styrking av forskning innenfor Helse Midt-Norges satsingsområder – justeres i tråd med 
avsnittet for utdanningsmidlene. 

 7 Innovasjonssamarbeid: tar vekk formulering av at en andel av forskningsmidlene skal avsettes 
til innovasjonsstillinger. 

 8. Kombinerte stillinger: skal det med? Ja, inntil det er implementert bør dette punktet stå. 
«Partene skal legge til rette for at samarbeid gjennom kombinerte stillinger, ...» «Helseforetak 
og universitet/høgskoler skal i fellesskap avklare hvilke arbeidsplikter som skal knyttes til de 
kombinerte stillingene.» 

 9. Samarbeid om areal, drift og infrastruktur- ok 

 En oversikt over alle gjeldende lover og regelverk, strategier, o.l. vedlegges rammeavtalen. 
Konklusjon: AU godkjenner utkast til rammeavtale 

Mandater 
Gjennomgang av utkast til mandat til SO. 

 Endrer ordlyden, slik at når mandatet blir vedtatt ligger det implisitt at styret delegerer til SO å 
tildele. 

 SO vedtar mandat for samarbeidsutvalgene og disse sendes ikke til styret. 

 Må drøftes: skal Samarbeidsutvalgene ledes fast av HMN RHF eller rulleres? 

 Omformulering for mandatet til SUFI: «være kjent med AUs innstilling for tildeling av 
forskningsmidler» 

Behandling av søknader om endringer i prosjekt  
AU SO behandlet en søknad om endring av prosjekt (u.off.). Søker er underrettet. 

 

 

 


